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مفهوم دیجیتال ساینیج- 1

سیستم هاي در حال حاضر در سازمان ها، شرکت ها، موسسات و اماکن عمومی استفاده از تابلوهاي اعالنات بسیار رایج می باشد که با پیشرفت تکنولوژي 
مایشگر اعم از بر روي انواع ننمایش تیزرها، منوها، اطالعیه و .... راه حلی جهت منظور از دیجیتال ساینیج دیجیتال ساینیج جایگزین آن شده است. 

، نمایشگر هاي شهري، ویدئو پروژکتور و ..... براي اطالع رسانی درون سازمانی یا برون سازمانی می باشد.LCD ،LEDپالسما، 
اهکار این رنمایش ویدئو، تبلیغ و یا پیام خاص بصورت ترکیبی در زمان هاي مشخص براي جامعه مورد نظر می باشد.دلیل استفاده از دیجیتال ساینیج 

به تمام مراکز و موسسات زیر مجموعه خود در فواصل جغرافیایی در کمترین زمان ممکن ،سبب شده تا سازمان تجهیز شده به سیستم دیجیتال ساینیج
مختلف اطالع رسانی و تبلیغات خود را ارسال تا در زمان هاي مشخص پخش شود.

کاربردها- 2
 بانک

در بانک ها می توان اخبار و اطالعیه ها، سود سپرده ها، تیزر هاي تبلیغاتی، نمایش نوبت ها و .... را در شعب بانک با استفاده از سیستم دیجیتال ساینیج 
به سمع و نظر مراجعین و کارمندان رساند.

 فروشگاه
شده در هر سالن، ارائه قیمت محصوالت و ... .تبلیغ محصوالت ارائه شده در فروشگاه، راهنمایی خریدار در فروشگاه هاي بزرگ، معرفی محصوالت ارائه 



رستوران
ارائه منو رستوران بهمراه قیمت در نمایشگر ها، نمایش میز هاي خالی براي افراد در صف، تبلیغ غذاهاي ارائه شده و ... .

اماکن عمومی
... .تبلیغات، معرفی مناطق گردشگري، اعالم زمان مراسم هاي عمومی و 

فرودگاه
ارائه اطالعات پرواز، تبلیغ محصوالت صادراتی، معرفی هتل ها و ... .

ادارات
ارائه اطالعیه ها، کنفرانس ها، برنامه هاي کاري، بخش نامه ها و ... .



حمل و نقل عمومی
ارائه وضعیت آب و هوایی منطقه، موقعیت یابی وسیله نقلیه از مرکز، ارسال پیغام با نصب سیستم ساینیج در وسایل حمل و نقل عمومی توانایی تبلیغات، 

هاي متناسب با منطقه جغرافیایی و ... .

وضعیت سیستم اطالع رسانی یکپاچه و پویا در دنیا

شده در این زمینه رشد آن را در مناطق مختلف دنیا امروزه استفاده از سیستم اطالع رسانی یکپارچه و پویا اهمیت بسزایی پیدا کرده است. نمونه بررسی
نشان می دهد.

رد و همچنین ایران همانطور که می بینید خاورمیانه و آفریقا بعد از آمریکاي التین و آفریقاي جنوبی کمترین مقدار استفاده از این سیستم را در اختیار دا
در آن دارد. در چارت زیر نیز به روشنی میزان و رشد استفاده از سیستم اطالع رسانی یکپارچه یکی از کشورهاییست که این سیستم اهمیت بسیار کمی 

و پویا را مشاهده می کنید:



بیمارستان همانطور که می بینید بیشترین کاربرد این سیستم در فروشگاه ها بوده و از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد و پس از آن به ترتیب بانک، 
میالدي استفاده از این 2013ها، مراکز درمانی و سالمتی، حمل و نقل عمومی، شرکت ها، مراکز تفریحی، آموزش و در نهایت معابر عمومی. در سال 

سیستم خواهد رسید.7000به بیش از 2015نمایشگر رسیده و تا سال 4500سیستم به 
باشد براي تبلیغ و اطالع رسانی فقط به مشتریان، بیشتر به مشتریان و درصد کمی به کارمندان، این سیستم با مقاصد و اهداف مختلفی قابل استفاده می 

زیر می بیشتر کارمندان و درصد کمی به مشتریان و در نهایت فقط به کارمندان بر اساس این اطالعات چارت آن نیز بر اساس آمار بدست آمده به شکل
باشد



ده از سیستم اطالع مهمترین مسئله کاربرد این سیستم است که در چه زمینه اي استفاده شود. این سیستم کاربردهاي متفاوتی دارد که در چارت زیر میزان استفا
رسانی یکپارچه در اهداف مختلف را مشاهده می نمایید:

فقط به مشتري

بیشتر به مشتري و درصدي کارمندان

بیشتر به کارمندان و درصدي به مشتري

فقط به کارمندان

تبلیغ نام شرکت و فروش

تمرکز بر فروش و معرفی کیفی محصوالت

خروجی نمایشگرهااستفاده از نرم افزارهاي جانبی در 
منوهاي دیجیتالی

رهیاب

سرگرمی و نمایش اطالعیه ها



همچنین در چارت زیر میزان استفاده از سیستم دربازارهاي مختلف را مشاهده می نمایید:

سال آینده5استفاده از سیستم اطالع رسانی یکپارچه و پویا در 
یکپارچه و پویا در حال حاضراستفاده از سیستم اطالع رسانی 

شرکت آدیکو- 3
بر روي سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري فعالیت می کند و در این زمینه موفقیت هاي ITسال است که در زمینه 15شرکت آدیکو نزدیک به 

می توان موارد زیر را ذکر کرد:بزرگی را کسب نموده است. از جمله محصوالت ارائه شده توسط شرکت آدیکو

فروشگاه

سرگرمی

رستوران

ادارات و سازمان ها

بورس و بانک

حمل و نقل

بیمارستان

نمایشگاه

هتل ها

آموزش



محصوالت- 4

سیستم پالس شمار دیجیتالی

BlueSmartسیستم 

ساینیجسیستم دیجیتال 

دماسنج دیجیتالی

SMSسیستم ارسال 

ترسیم نقشه هاي مخابراتیADMPنرم افزار طراحی 

5 -DigiTV
DigiTV آغاز و تکمیل گردید. این سیستم باتوجه 89دیجیتال ساینیج شرکت آدیکو می باشد که طراحی و پیاده سازي آن از سال نام انحصاري سیستم

DSبه ساختار سیستم هاي  Enterprise.تکمیل گردیده و نیازمندي هاي الزم از سیستم دیجیتال ساینیج را ارائه می دهد
امکانات

تعریف کد کاربري با سطح دسترسی مشخص
گروه بندي نمایشگر ها
یتاضافه کردن محتواهاي تصویري و صوتی بدون محدود
محیط کاربري ساده براي کاربر
ملی مانند وب سایت ها و فایل هاي فلشتوانایی استفاده از محتواهاي تعا
 ارسال محتوا برايPlayerدر زمان هاي مشخص شده
نمایش محتواها بر اساس زمانبندي مشخص شده
 ارسال دستورات مدیریتی برايPlayer... ها مانند ریست سیستم، افزایش و کاهش صدا و
 استفاده ازTriggerمدیا
 استفاده ازTicker

تلویزیونی مانند بقیه محتواهانمایش شبکه هاي



سرور-
براي سیستم دیجیتال ساینیج می تواند یک سرور مجازي باشد که بر روي آن ویندوز سرور نصب شده باشد. نقش سرور راه اندازي یک سرور مورد نیاز

و مرورگر وب به سرور متصل شده فعالیت هاي خود را سرور وب بوده که قابل دسترس در شبکه مورد نظر باشد. اپراتور یا اپراتورها از طریق این سرویس
انجام می دهند. سرور بر اساس دستورات و زمانبندي هاي مشخص شده محتواها یا دستورات کنترلی را ارسال و اجرا می نمایند.

تقسیم بندي سرور هاي ارائه شده به صورت توانایی پوشش تعداد پخش کننده ها بدین شکل می باشد:
 10تا 1سرور
 30تا 11سرور
 100تا 31سرور
 ( به تعداد نامحدود پخش کننده را می تواند پشتیبانی کند)100سرور +
oسخت افزار

عمده فعالیت سرور دریافت اطالعات و دستورات از سمت اپراتور و بر اساس دستورات ارسال آن ها به پخش کننده ها می با توجه به توضیحات ارائه شده 
با توجه به تقسیم بندي سرور و موارد اعالم شده امکانات سخت افزاري مورد نیاز به شرح زیر می باشد:باشد. در نتیجه 

به باال نیز به یک سرور یا سرور مجازي با کیفیت زیر 30نیز کافی می باشد اما براي سرور 7امل ویندوز رایانه معمولی با سیستم ع10تا 1جهت سرور 
می باشد:

HDDCPU (GHz)CPUsRam (Meg)
500 GB2.8 – 322- 4

oنرم افزار
نرم افزار هاي مورد نیاز که باید بر روي سرور نصب شود به شرح زیر می باشد:

Windos Server
Microsoft SQL Server
IIS Service

Player
Player وظیفه دریافت محتواها و نمایش فایل بر اساس زمانبندي مشخص شده توسط اپراتور را دارد این عمل سبب می شود در زمان یا پخش کننده

وضعیت پخش کننده براي سرور ارسال شود.اطالعات مدیریتی مانند نمایش محتواها پهناي باند در زمان نمایش محتواها اشغال نشود و تنها 



oسخت افزار
. در نتیحه براي پخش تصاویر با سخت افزار مورد نیاز براي پخش کننده بر اساس نیاز مشتري و کیفیت تصاویري که باید پخش شود مشخص می گردد

نیاز به پردازشگر گرافیکی باال می باشد. سازمان ها و موسسات می توانند از سیستم هاي بال استفاده در سازمان خود استفاده کنند. Full HDکیفیت 
با کیفیت پردازشی و گرافیکی مورد نیاز آن سازمان می باشد. مزیت این سیستم ها نصب آن در پشت Thin PCپیشنهاد شرکت آدیکو استفاده از 

Thinالزم به ذکر است شرکت آدیکو ارائه دهنده و غیر قابل دسترس بودن آن براي عموم است.نمایشگر  PC.نیز می باشد

oنرم افزار
سیستم پخش کننده شامل موارد زیر می باشد:نرم افزار هاي مورد نیاز

می باشد. در کنار سیستم عامل نرم افزارها جانبی زیر نیز بر روي 7پیشنهاد ما استفاده از ویندوز 7از لحاظ کیفیت و انیمیشن هاي بکار رفته در ویندوز 
پخش کننده باید نصب شود:

-DigiTV Player
-Flash Player
-Fonts
-Codecs

نمایشگر

، ویدئو پرژکتور و ... . LED ،LCDهر نوع نمایشگر که قابلیت اتصال به پخش کننده را داشته باشد را شامل می شود مانند DIGITVدر دیجیتال ساینیج 



نرم افزار اطالع رسانی یکپارچه شرکت آدیکو

DigiTV

در موقعیت خاص جهت اطالع رسانی و تبلیغات از آن استفاده کنند تهیه گردیده DigiTVاین متن جهت کمک به موسسات و سازمانهایی که قصد دارند از سیستم 
داشته باشید.DigiTVاست. این سند باعث می شود که شما یک ارزیابی دقیق و کامل از سیستم اطالع رسانی یکپارچه 

خدمتتان ارائه می گردد.DigiTVدر زیر بصورت تیتر وار و تشریحی  امکانات نرم افزار 

DigiTVسرور

و ویندوز سرور را داشته باشد قابل پیاده سازي می باشد.7سرور این سیستم بر روي هر سخت افزاري که توانایی اجراي ویندوز 

ویژگی ها و مزایاي زیر را دارا می باشد:DigiTVسرور 

SQL Serverو IIS7با سیستم هاي DigiTVسرور  2008 R@.سازگار می باشد
استفاده نماید و در صورت افزایش اطالعات و نیاز به حجم SQL Server Expressمی تواند در ابتداي کار که حجم اطالعات کم می باشد از مدیر سیستم 

استفاده نماید.SQLباالي بانک اطالعات از مدل هاي باالتر 
ر سیستم هاي فایل سرور و یا یک سیستم در شبکه ذخیره نمود.با توجه به اینکه محتواها در داخل بانک اطالعاتی ذخیره نمی شود می توان آن را د

انجام می گیرد.DigiTV Managerارتباط مدیر سیستم با سیستم سرور از طریق نرم افزار 
ازطریق مدیر سیستم بروز رسانی می شود ولی پخش کننده ها بصورت اتوماتیک و ازطریق سرور بروز رسانی می گردند.DigiTVسرور 

شود.Log outنرم افزار سرور قابلیت آن را دارد که با تنظیم مدیر سیستم در صورتی که از نرم افزار اپراتوري سیستم استفاده نمی شد 
با موارد زیر سازگاري دارد:DigiTVنرم افزار سرور 

oهمه محصوالت آنتی ویروس ارائه شده
o با همه نوع مجازي سازي سرور و تکنولوژي هايCloud Computing

oهر نوع تکنولوژي ارسال و دریافت محتوا
oهر نوع پروکسی سرور اینترنت
o باHTTP وHTTPS

مدیر سیستم می تواند پورت ارتباطی سیستم را تعریف نماید



DigiTV Managerنرم افزار 

یک سیستم ویندوزي است که با سیستم عامل هاي ماکروسافت فعالیت می کند. محتواها به محض بارگذاري از طریق DigiTV Managerطراحی نسخه اول سیستم 
اپراتور در مسیر مشخص شده شبکه که از طریق مدیر سیستم مشخص شده ذخیره می شوند.

DigiTV Manager:ویژگی ها و مزایاي زیر را ارائه می دهد

رنامه اي ویندوزي است فقط بر روي سیستم عامل هاي ماکروسافت کار می کند. در نسخه بعدي که بر روي محیط وب طراحی بManagerبا توجه به اینکه 
شده است بر روي هر سیستم عاملی قابلیت اجرا دارد.

بطور همزمان می تواند توسط چندین اپراتور مدیریت شود و بروز رسانی گردد.Managerنرم افزار 
نیاز به نصب نرم افزار دیگري ندارد.Managerسیستم اپراتور بجز نصب 

مدیران سیستم سطوح دسترسی زیر را می توانند براي اپراتور ها ایجاد نمایند:

ود به یک نمایشگر کدام نمایشگرها که شامل گروه یا زیر گروه می شود را کاربر می تواند ببیند و دسترسی داشته باشد. این سطح دسترسی می تواند محد
یا یک گروه و یا کلیه نمایشگر ها باشد.

کاربران به کدام سطح از محتواها می توانند دسترسی داشته باشند.
کدام فعالیت هاي را کاربر می تواند انجام دهد براي مثال تولید قالب یا بروز رسانی نمایشگر ها.

.Managerایان دسترسی به محدود کردن کاربر از طریق مشخص کردن تاریخ شروع و پ
نماید.IPمدیر سیستم می تواند اپراتور را محدود به دسترسی از طریق مشخص کردن یک یا چند 

ن را اپراتورها می توانند گزارش نمایشگر هاي زیر مجموعه خود را ببینند که در حال حاضر کدام لیست پخش در حال نمایش است و چه کد کاربري آ
ارسال کرده است.

در صورت بروز خطا در ارسال اطالعات از سرور به نمایشگر ها گزارش آن ارسال شود یا خیر.

پروفایل و  تنظیماتی که براي یک پخش کننده قابل تنظیم می باشد:

و بروز رسانی آنها بصورت اتوماتیک یا دستی.Playerمشاهده ورژن نرم افزار 
قابل مدیریت می باشد.Managerاز نرم افزار Playerتمامی لیسانس هاي 

قابل کاهش و افزایش می باشد که توسط خریدار سیستم و نیاز به آن تهیه می گردد.Playerماژول هاي نرم افزار 
دنمایشگر متصل به پخش کننده ها قابل کنترل می باشد به این صورت که در زمان هایی که از سیستم استفاده نمی شود به حالت تعلیق در بیای

قالب طراحی شده که بصورت پیش فرض در می آید در زمان هایی که لیست پخشی در زمانبندي وجود ندارد پخش می گردد.
ذخیره می شود.DigiTV Serverمی باشد و اطالعات آن در نرم افزار Playerمخصوص به همان Playerپروفایل تعریف شده براي هر 



بل تنظیم می باشد:تنظیمات خاصی که براي هر نمایشگر قا
oابعاد و رزولیشن تنظیم شده بر روي هر نمایشگر بر روي سرور ذخیره شده و قابل تنظیم می باشد
o با تعریف ساعت کاري مشخص براي هرPlayer نمایشگر ها در زمان هاي غیر کاري به حالتStand by.می روند
o فعال و غیر فعال کردن بروز رسانی اتوماتیکPlayerها
o تاریخ و ساعت بین سرور وPlayer،هاSync.می شود
o تعیین زمان براي پاك کردن محتواهاي موجود بر رويPlayerکه از آن ها استفاده نمی شود
o تعیین زمان براي هرPlayerکه چه زمانی گزارش هاي خود را به سرور ارسال نماید
oبر روي محتواهاتعیین حجم فضایی کهPlayer می شود.ذخیره

اعمال می شود.Playerدر صورت تغییر توسط مدیر یا اپراتور ها بطور اتوماتیک براي Playerپروفایل تنظیم شده براي هر 
منحصر به فرد می باشد:Playerاطالعاتی که براي هر 

o.رزولیشن تعیین شده براي نمایشگر. حتی اگر چندین نمایشگر هم باشد اطالعات آن ذخیره می شود
oیسانس تعیین شده براي لPlayer

در سرور مشخص می گردد.Playerاطالعات سخت افزاري هر 

هاPlayerنظارت بر 

قابل رویت است شامل:DigiTVاطالعاتی که در سیستم نظارتی 

Playerتاریخ آخرین بروز رسانی 

ارسال کرده استPlayerکد کاربري که اطالعات را براي 
Playerبرنامه ریزي محتوا ها و ارسال آن براي 

پخش می شودPlayerنام لیست پخشی که در حال حاضر توسط 
:Playerوضعیت کنونی 

o آبی: ارتباط سرور باPlayerبرقرار است و محتواها در حال پخش می باشد
oزرد : محتواهاي در حال پخش بدرستی ارسال نشده
o قرمز: ارتباط سرور باPlayerبه هر دلیلی قطع می باشد

Playerارسال عکس از محتواهاي در حال پخش  

گزارشگیري از محتواهاي در حال پخش و ارسال براي اپراتور شامل موقعیت موزاییک ها و ویدئوها موجود در لیست پخش
و ...restart ،Player Restart ،Hard Disk Status،Delete Contentمانند Playerارسال دستورات خاص به 



مدیریت محتوا:

ها کتابخانه محتواي مخصوص به خود را دارا می باشند. اما براي یک گروه می توان تعریف کرد که زیر گروه Playerهر گروه و زیر گروه تعریف شده در قسمت 
هایش محتواهاي خاصی را ببینند و از آن استفاده کنند.

بیشتر پسوندها در قالب مدیا را پشتیبانی می کند.DigiTVنرم افزار 
بعضی اطالعاتی که از محتواها در سرور ذخیره می شوند و بعضی از آن ها قابل تغییر می باشند:

oنام کد نشده مدیا
oمدت زمان آن
oمحتواي فعال یا غیر فعال
oFile type
oنام کاربري که مدیا را بارگذاري کرده
oتاریخ بارگذاري محتوا
oرزولیشن محتوا
oمخفی کردن لوگو در زمانی که محتوا در حال پخش است
oقطع کردن صدا

طراحی قالب

oمحیط طراحی قالب کامل توسط شرکت آدیکو برنامه نویسی شده و از نرم افزارهاي آماده استفاده نشده
oاستفاده از انواع عکس براي پیش زمینه
oودن با رزولیشن قالب طراحی شده در هر ابعادي در صورت مغایر بPlayer خودبخود به ابعادPlayer.تغییر اندازه می دهد
oطراحی قالب ها در ابعاد ویدئو وال نیز می تواند طراحی گردد
o:محتواهایی که در یک قالب می توان استفاده نمود شامل

متن ساده
 نمایش ساعت بصورت متنی و فلش. ساعت از روي سیستمPlayerتنظیم می گردد
ش تاریخ بصورت متنی و یا قالب هاي آماده که از روي سیستم نمایPlayer.تنظیم می گردد
 :استفاده از اطالعات آنالین شاملRSS/XML یا ،RSSداخلی، دیتابیس هاي داخلی مانند سیستم نوبت دهی



 موزاییک می تواند شامل چندین مدیا باشد. یک موزاییک بندي. می تواند شامل انواع محتواها که در کتابخانه ذخیره شده باشد. هر
قالب می تواند بطور چرخشی پخش شود و یا بعد از اتمام پخش مجدد نگردد.

o ثانیه است. زمانی که محتواها در آن اضافه می شود مدت زمان قالب به اندازه بیشتري زمان 10بصورت پیش فرض مدت زمان هر قالب
موزاییک ها تغییر می یابد.

oمتن ها شامل: کلیهText ،تاریخ، ساعت ،RSS:و غیره از قوانین متنی شامل
oفونت (اندازه، مدل فونت، ایتالیک، بولد و زیر خط) وسط چین، چپ چین و راست چین

لیست پخش

o هر لیست پخش رنگ و نام مخصوص به خود را دارد
oاز چند مدیا و قالب باشدلیست پخش می تواند شامل یک قالب طراحی شده یا یک مدیا و یا ترکیبی
oترتیب قالب ها و مدیاهاي موجود در لیست پخش قابل تغییر می باشد
oمحتواهاي داخل لیست پخش می تواند حذف یا اضافه شود

زمانبندي

oزمانبندي با تعریف از تاریخ تا تاریخ یا از ساعت تا ساعت
o کپی کردن آن در روزهاي بعدزمانبندي با تغییر سایز نوار ایجاد شده در قسمت زمانبندي و
oتغییر مدت زمان پخش در روز هاي خاص

به سادگی با راست کلیک بر روي گروه زیر گروه یا نمایشگر و انتخاب گزینه بروز رسانی که به دو حالت بروز رسانی می شود.Playerبه روز رسانی 
o بروز رسانی پیش فرض که با کلیک آن شروع به ارسال محتواها برايPlayerها می کند
o انتخاب تاریخ و ساعت و زمانبندي  ارسال محتواها

می شود و به Pauseطراحی شده بدین معنی که هر زمانی که ارتباط شبکه قطع شود تا هر جایی که اطالعات ارسال شده Resumeو Pauseارسال اطالعات بصورت 
محض برقراري ارتباط ما بقی محتواها ارسال  می شود.



امنیت:

کلیه محتواها با مدل کدگذاري طراحی شده توسط شرکت آدیکو کدگذاري می شود
ارسال شده باشدDigiTV managerاطالعات در صورتی قابل پخش است که توسط 

در صورتی که شماره همراه اپراتور در نرم افزار وارد شده باشد کلیه رویدادهاي نرم افزار براي کاربر اس ام اس می گردد.
حذف گردد و از روش دیگري فایلی جایگزین آن شود نرم افزار قابلیت پخش آن فایل را ندارد.Playerدر صورتی که یکه محتوا در 

می باشد و نیاز به پورت دیگري در نرم افزار نیست80پورت Playerتنها پورت ارتباطی بین سرور و 

پشتیبانی:

ه در سیستم به اینکه براي اولین بار شرکت آدیکو اقدام به تولید این نرم افزار نموده است . بدنبال پیاده سازي جدید ترین تکنولوژي هاي بکار رفتبا توجه
می گردد. هر گونه ایراد فنی اطالع رسانی یکپارچه می باشد. از این رو تمامی امکاناتی که در آینده به نرم افزار اضافه می شود در قالب قرارداد بروز رسانی 

برطرف می حضورينصورت بصورت در نرم افزار نیز در صورت امکان از طریق تماس تلفنی و در غیر ای


