
Guia de Planejamento:

Escolhendo a Istalação 
de Playout Certa para o 
seu Negócio

Introdução
O playout é o ponto focal de monetização de conteúdo para a maioria das emissoras e outras 
empresas de mídia. Com sua extrema importância no workflow de broadcast, o playout delineia as 
oportunidades de atingir uma audiência específica.

Hoje, a concorrência de canais de conteúdo alternativos online, como OTT e bibliotecas sob demanda, está desafiando as 
empresas de mídia a criar novos canais de maneira rápida e econômica para acompanhar esse rápido ritmo de mudança. 
Embora as transições de tecnologia, como a mudança para operações habilitadas por IP, virtualizadas e baseadas em 
nuvem, apresentem novas oportunidades para a reprodução de conteúdo, cada transição traz seus próprios desafios, taxa 
de adoção e perspectivas de expansão de receita.

À medida que a indústria continua a evoluir, como você garante que o investimento em tecnologia que você faz hoje não 
apenas suportará seus requisitos de playout atuais, mas também permitirá que você faça uma transição sem interrupções 
para os lançamentos da próxima geração?

Neste guia, discutiremos os desafios que as organizações de mídia enfrentam hoje na implementação de operações 
competitivas de playout de canal. Iremos comparar os benefícios das implantações on premise, híbridas e totalmente 
baseadas em cloud e ajudá-lo a determinar qual modelo é certo para o seu negócio. Por fim, destacaremos uma solução 
pioneira de playout baseada em software que permite a você fazer a transição para a tecnologia de nuvem em qualquer 
ritmo que seja adequado para o seu negócio. 



Um Período de 
Transição para 
o Playout
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Os Desafios
A trajetória da indústria de Mídia e Entretenimento é em direção a um cenário de 
negócios mais amplo que permite mais canais e maior mobilidade para o consumidor, 
gerando mais receita para o proprietário do conteúdo. Como um contraponto a esta 
oportunidade, a mudança de requisitos como resolução, framerate e a mudança para 
high dynamic range - juntamente com novas tecnologias de infraestrutura, como redes 
IP, computação comercial off-the-shelf (COTS) e ambientes de nuvem - presentes mais 
opções e complexidade do que nunca.

O primeiro passo para aproveitar as 
oportunidades de hoje é a transição 
para a tecnologia de vídeo IP e 
computação COTS, que pode acelerar 
significativamente
a implantação de novos canais lineares 
e multitelas. A transição para o IP por si 
só permite implementar um ambiente de 
rede de mídia mais dinâmico.

A mudança para COTS fornece um roteiro para o processamento flexível e serviços 
virtuais implantados dinamicamente, que por sua vez permitem redefinir como você 
aproveita a rede IP.

As duas soluções juntas abrem as portas para a integração de tecnologia de nível 
enterprise para gerenciar operações de rede e aproveitar mais facilmente as 
ferramentas projetadas e testadas em ambientes de classe de telecomunicações. 
Resumindo, a combinação de redes IP e computação COTS coloca a emissora em 
paridade com os maiores mercados de telecomunicações - afetando drasticamente os 
custos, criando mais transparência operacional e acelerando o tempo de geração de 
receita.
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A Solução
A Imagine Communications desenvolveu Versio™ para enfrentar os desafios 
apresentados pelas várias mudanças nos formatos de rede e entrega e topologias de 
distribuição exigidas pelo consumidor de hoje. Projetado desde o início como uma 
solução de playout de conteúdo baseada em microsserviços, definida por software e 
totalmente habilitada para IP, o Versio permite que as empresas de mídia usem uma 
única plataforma para suportar todos os seus requisitos de playout atuais e futuros.

O Versio é adaptável a qualquer 
modelo operacional ou arquitetura - 
desde o dispositivo tradicional de 
playout integrado até o hardware 
COTS baseado no local até um modelo 
totalmente virtualizado ou habilitado 
para cloud.

Qualquer que seja o seu ambiente operacional, o Versio pode suportá-lo. A plataforma 
exclusivamente flexível pode ser executada como um dispositivo de playout de canal 
integrado tradicional no local com SDI I/O, em uma implantação SDI/IP híbrida ou em 
um datacenter como uma solução de playout em nuvem com IP I/O. No datacenter, ele 
pode ser executado em hardware COTS ou, para maior flexibilidade, em um ambiente 
virtual.

Ao permitir um ambiente de playout híbrido que usa o mesmo software para 
implementações locais e baseadas em nuvem, o Versio possibilita que as empresas de 
mídia maximizem os investimentos existentes, enquanto fazem uma transição gradual 
e sem interrupções para o futuro do lançamento de canais.

https://myimagine.tech/3cfWKdX
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Modelo Tradicional

On-premises
Desenvolvimento de 

dispositivo com 
conectividade SDI I/O

OS & middleware

COTS hardware 

Preparando para IP

Hybrid
Ambiente misto com 

conectividade SDI e IP

OS & middleware

COTS hardware 

Totalmente virtualizado 
e operando a partir de 
um datacenter público 

ou privado

Cloud
IP I/O em hardware 
COTS ou máquinas 

virtuais (VM)) 

OS & middleware

COTS hardware 

Cloud (virtual) Local (físico)

Qual modelo de 
implantação de playout 
de canal é certo para 
mim?
A escolha de lançar um novo canal hoje exige 
a consideração de todas as possíveis 
topologias de implantação, incluindo 
infraestrutura em nuvem, híbrida e privada 
(local). As compensações entre nuvem, 
híbrida e local são complexas e nem sempre 
é óbvio por que você escolheria uma em vez 
da outra.

Veja as opções de implantação de 
playout de algumas grandes 
emissoras globais.

Aplicações Aplicações Aplicações

https://myimagine.tech/35TVD0T
https://myimagine.tech/35TVD0T
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Quando eu quero uma implantação on-premises?
A implantação de operações de playout de canal no local permite controlar rigidamente a arquitetura do 
serviço, permitindo um design otimizado (infraestrutura + software) que parece dar ao operador o maior 
retorno do investimento. Claro, isso só funciona quando você pode se comprometer com o serviço pelo 
número de anos necessários para garantir um retorno adequado.

Outra consideração é o controle e monitoramento local. Um sistema localmente implantado permitirá um 
design com maior interatividade - entregando resposta de baixa latência em um ambiente de produção ativo 
high-touch. Parece, portanto, que uma solução otimizada local é a escolha natural para a maioria das 
emissoras, especialmente na produção ao vivo. 

No entanto, quando você leva em consideração os custos de entrega de serviço, energia de continuidade de 
negócios, refrigeração, espaço em rack e até mesmo imóveis, a escolha certa pode incluir outras tecnologias, 
como nuvem pública / privada - custos de negociação para flexibilidade e capacidade sob demanda. 
Felizmente, a decisão de implantar on-premises não precisa travá-lo em um caminho específico, desde que 
você escolha uma tecnologia que seja portátil para o ambiente de implantação e flexível para a topologia de 
destino.

Benefícios da 
instalação on-premises
• Menor custo imediato
• Base de conhecimentos 

tradicional
• Alocação de recursos garantida
• Utilização eficiente de recursos



O que mais devo saber sobre on-
premises?
Como os novos canais precisam de tempo para amadurecer e 
criar fluxos de receita, outro desafio é encontrar o método mais 
eficiente de transmissão - e é aqui que as soluções integradas de 
playout ganham destaque.

A opção por uma solução de playout de canal totalmente 
integrada elimina os caros obstáculos técnicos e logísticos 
associados à abordagem “padrão” de instalação e operação de 
vários aparelhos de função única. A capacidade “tudo-em-um” 
de um sistema de playout integrado que oferece reprodução SD 
ou SD/HD com automação e marca incorporadas permite que as 
organizações lancem novos canais de maneira rápida e 
econômica, mesmo em um cenário local.

Com um sistema versio Versio de 1RU, os usuários podem 
escolher entre uma variedade de opções de codificação 
licenciadas por software para permitir entrada ao vivo, funções 
DVE, ingestão de banda base, gravação programada, controle de 
dispositivo externo e uma ampla gama de codecs e ferramentas 
de fluxo de trabalho. O licenciamento do software permite 
atualizações de tecnologia rápidas e fáceis e / ou acréscimos de 
novos recursos a qualquer momento que as necessidades de 
negócios evoluam.

As opções orientadas a software para redundância melhoram 
significativamente o tempo de atividade e reduzem erros no ar. Em 
implantações multicanais, cada canal pode ser controlado e 
monitorado em uma única interface de usuário de automação para 
máxima flexibilidade e controle. Mais importante ainda, a 
arquitetura definida por software do sistema Versio permite uma 
verdadeira portabilidade de serviço - permitindo que você mova 
seu canal do local para a nuvem de forma simples e fácil.

Servidor Físico
• Sistema operacional direto 

no hardware
• Recursos dedicados ao OS
• Drivers específicos para o 

hardware
• OS e aplicativos instalados
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Os benefícios da 
implantação híbrida
• Menor custo total de 

propriedade
• Utilização eficiente de 

recursos
• Altamente escalável
• Resiliente a falhas
• Instalação rápida
• Dinâmico e Elástico

Quando eu quero uma instalação 
híbrida?
Já cobrimos a rede híbrida que é parte IP e parte de banda 
base, mas a segunda consideração é o modelo de implantação 
híbrido. Este é o modelo que move você de ambientes de 
nuvem local para hospedados, privados ou públicos. O objetivo 
não é resolver questões de tecnologia, mas sim abordar 
questões de negócios - seja a recuperação de desastres (DR na 
nuvem) ou capacidade de expansão.

A construção de um sistema híbrido começa com a mudança 
para IP e COTS. Você já deve fazer parte de um ambiente 
definido por software e baseado na virtualização antes de 
realmente aproveitar as vantagens de um modelo de 
implantação híbrido. Um ambiente baseado em Redes 
Definidas por Software (SDN) e playout definido por software 
integrado permite que você dê suporte às necessidades 
tradicionais das operações de controle mestre hoje, enquanto 
investe em um sistema que será escalonável e evoluirá seu 
modelo de negócios no futuro.

Usando um sistema pronto para híbrido como um ponto de 
partida, você pode se adaptar perfeitamente ao IP e playout 
baseado em cloud em qualquer ritmo que funcione para o seu 
negócio.
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O que mais devo saber sobre implantação híbrida? 
A infraestrutura que conduz a implantação híbrida pode facilmente ser uma mistura de física, virtual e até 
mesmo hospedada ou baseada em nuvem, desde que você tenha se comprometido com uma evolução da 
rede para IP e COTS, o que permitirá que você aproveite mais facilmente essas novas metodologias de 
implantação. 

O modelo híbrido reduz as complexidades com sua infraestrutura definida por software, falta de um 
hardware específico e menores interconexões. A execução de operações de playout de canal em máquinas 
virtuais permite que você reaproveite o hardware como e quando necessário, mova-se perfeitamente entre 
os canais e expanda o sistema de maneira fácil e econômica para gerenciar futuros requisitos de playout.

O sistema modular de playout Versio é uma solução de software 100% pura, permitindo a aceleração da 
GPU como e quando desejado. Em uma implantação híbrida, o Versio pode ser instalado em um servidor 
bare metal e pode habilitar E/S de banda base ou E/S de IP para atender a quaisquer requisitos de playout 
atuais ou futuros. 

Uma solução Versio pode ser implantada em um ambiente de banda base tradicional ou em um ambiente 
que será atualizado para IP em algum momento no futuro. Com um sistema Versio, você obtém uma 
plataforma de alto desempenho, conhecida e testada, que permite a transição em um ritmo confortável 
para o playout IP da próxima geração.

Virtualização do servidor 

• Abstração de hardware 
básico

• Agrupamento de recursos & 
alocação dinâmica 

• Configuração sobre 
instalação 

• Contêineres transportáveis



Quando eu quero uma implantação 
na nuvem?
À medida que as empresas de mídia enfrentam uma pressão 
crescente para economicamente lançar novos canais, ao mesmo 
tempo em que protegem e estendem suas marcas estabelecidas há 
muito tempo, a nova geração de playout automatizado baseado em 
nuvem terá um papel crítico no cumprimento desses objetivos 
estratégicos. 

A implantação em nuvem oferece a oportunidade mais direta de 
escalonar sob demanda, atendendo à necessidade de canais 
especiais, eventos ou outros canais pop-up. Ela fornece uma 
estrutura para a experimentação de novos modelos de receita e um 
caminho mais fácil para mercados novos e emergentes do que o 
satélite tradicional ou outros modelos de distribuição. 

Uma solução de playout implementada na nuvem permite que as 
empresas de mídia ingerem, transformem e transportem conteúdo 
além de fronteiras geográficas, expandindo suas marcas e forjando 
novos relacionamentos produtivos entre provedores de conteúdo, 
emissoras e muito mais. 

Para qualquer empresa de mídia voltada para o futuro que busca 
otimizar operações geograficamente dispersas, eliminar a custosa 
dependência de instalações físicas de playout ou criar canais 
especializados de maneira econômica para microrregiões ou dados 
demográficos específicos, uma solução de playout implantada em 
nuvem oferece a agilidade necessária para competir em um mercado 
em constante mudança.

Benefícios da Instalação 
em Cloud

• Ambiente gerenciado 
• Grandes economias de 

escalonamento 
• Escalabilidade elástica 
• Desenvolvimento rápido 
• Resiliente 
• Geodiversidade 
• Baixa / nenhuma barreira de 

entrada (público)
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O que mais devo saber 
sobre a nuvem?  
A reprodução na nuvem é inerentemente baseada 
em IP e COTS e presume que o conteúdo seja 
transitado por IP, gerenciado por software e 
armazenado na nuvem. O armazenamento em 
nuvem não é a opção menos custosa, mas é a 
maneira mais segura de obter uma verdadeira 
diversidade de serviços e armazenamento robusto 
para o conteúdo essencial.

Ao considerar o custo da nuvem, é essencial 
considerá-lo em relação ao custo total de 
propriedade (TCO) de uma solução local 
verdadeiramente comparável. A maioria das 
soluções de nuvem de nível 1 de hoje oferece 
redundância e capacidade que simplesmente não 
pode ser igualada por nenhuma empresa privada. 
Depois de levar em consideração a análise de TCO 
completa de uma solução local comparável, 
incluindo energia, refrigeração, rede, computação, 
armazenamento e equipe, a perspectiva de uma 
solução em nuvem torna-se muito mais vantajosa. 
Além disso, você tem acesso à pura capacidade do 
ambiente de nuvem, que permite maior acesso ao 
conteúdo, integração mais rápida de serviços 
externos e mais escala para resolver problemas, 
bem como um suporte profissional da equipe de TI 
especializada em nuvem. 

Talvez o benefício mais importante de uma solução 
de playout na nuvem seja a estrutura de custos 
medida e orientada a OPEX. Você paga pelo que 
usa.

Modelos de 
Negócio como 

Serviço

Serviços de Software

Serviços de Plataforma

Virtualização do Servidor Virtualização do Storage
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Reta final: benefícios do playout na nuvem
O playout na nuvem oferece às empresas de mídia verdadeiros benefícios de negócios, de mercado e 
competitivos. A flexibilidade inata de uma arquitetura baseada em nuvem permite que as 
organizações de mídia criem canais em qualquer lugar / a qualquer hora, com barreiras de entrada 
consideravelmente menores em relação aos meios tradicionais de abrir um novo canal. 

Outros benefícios incluem visibilidade aprimorada para otimizar a exibição de publicidade; métodos 
eficientes de recuperação de danos para garantir a continuidade dos negócios; criação rápida de 
canais para acomodar eventos sazonais ou únicos; a expansão de marcas e conteúdo em novos 
mercados e lugares; e um modelo de Plataforma como Serviço (PaaS) pré-pago para reduzir 
significativamente a barreira de custo e tempo associada aos métodos tradicionais de criação de um 
canal. 

As operações de playout virtualizadas permitem que você execute uma rede de playout centralizada 
e localizada a partir de um local e foque a economia de custos em um novo conteúdo atraente e 
gerador de receita. E com canais não mais vinculados a uma infraestrutura única e fixa, o conteúdo 
pode ser editado, processado, marcado e reproduzido com a velocidade e agilidade que somente a 
nuvem pode alcançar. 

Mais importante ainda, o playout e distribuição na nuvem colocam as empresas de mídia tradicionais 
em uma posição vantajosa em relação à concorrência baseada na Internet. Empresas de mídia 
tradicional pode alavancar um modelo de negócios mais maduro com um histórico comprovado de 
geração de receita, junto com o escalonamento, o alcance e a dinâmica de sua concorrência de novas 
mídias na Internet - ao mesmo tempo, incorrendo nas mesmas estruturas de custos. Maiores 
oportunidades de receita, alcance similar e mesma estrutura de custos.

Se precisássemos criar rapidamente um canal para um 
evento específico, como uma eleição local, ou para 
garantir a continuidade dos negócios no caso de uma 
interrupção do serviço ou para iniciar um canal 
completamente novo em um curto espaço de tempo que 
a infraestrutura de hardware tradicional faz não permitir 
- poderíamos fazer isso rapidamente usando a solução 
virtualizada Versio.”

Tarek Majdalani, Director of Engineering and Operations, Alrai TV

“
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Conclusão
À medida que a receita de anúncios lineares continua a diminuir e as organizações de mídia enfrentam pressão para 
implantar mais canais especializados em um custo mais baixo, a transição para IP ágil, tecnologia virtualizada e baseada 
em nuvem está se tornando uma consideração essencial para permanecer competitivo dentro de um mercado em rápida 
mudança. No entanto, mover as operações para um ambiente de datacenter - seja privado ou público - ainda é um passo 
importante para a maioria das organizações de radiodifusão. 
A escolha de uma solução de playout que oferece suporte a uma abordagem faseada para a tecnologia de próxima 
geração permite que você mantenha as operações atuais, proteja seu investimento e faça uma transição perfeita em um 
ritmo que funcione para o seu negócio. 

Combinando os melhores recursos de ingestão, automação, branding, gráficos, servidor de arquivos, armazenamento e 
controle mestre em um ambiente totalmente baseado em software, o Versio prospera em qualquer ambiente operacional 
tradicional, integrado o SDI playout para uma implantação totalmente baseada em nuvem e oferece suporte a qualquer 
transporte, incluindo IP comprimido (TS) ou não comprimido (SMPTE ST 2110). 

Ao permitir um ambiente de playout hibridizado que usa o mesmo software para instalações ou implementações com 
base na nuvem, a Imagine Communications tornou possível para as empresas de mídia maximizar os investimentos 
existentes enquanto faz uma transição gradual e sem interrupções para o futuro do lançamento do canal.

Versio é essa solução.

Veja como o Sinclair Broadcast Group 
implementou o playout na nuvem.

https://myimagine.tech/2YGxHwC
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