قابليت هاي متنوعي که پخش از طريق شبکه  IPنسبت به روش سنتي فراهم مي کند ،موجب گرايش فراهم کنندگان
محتوا و صاحبان شبکه هاي تلويزيوني به سمت اين فناوري شده است .داليل و الزامات حرکت بسمت  IPبه عنوان يک
بستر انتقال سيگنال هاي صدا و تصوير به خصوص در بخش  contributionشامل انعطاف پذيري ،مقياس پذيري و قابليت
پاسخ سريع به مدل تجاري در تطابق با تغييرات مي باشد .در اين مرحله گذر هدف اوليه زيرساخت و بستر  IPمي باشد
ولي هدف نهايي  virtualizationو جايگزيني نرم افزار با سخت افزار هاي اختصاصي مي باشد در واقع حرکت بسمت IP

پيش نياز انتقال و گذر از سخت افزار به نرم افزار مي باشد .در زمينه سيگنال رساني بر بستر  IPچالش ها و محدوديت
هايي از قبيل سنکرون سازي ،پهناي باند ،کيفيت سرويس ،معماري شبکه ،امنيت ،سوئيچينگ يکپارچه و مديريت شبکه
وجود دارد که حائز اهميت مي باشد .
گذر از  SDIبه صدا و ويدئوي غيرفشرده مبتني بر ، IPمنجر به ارائه و توسعه چندين روش در چند سال اخير شده است.
روش ها و استانداردهاي مختلف از قبيلSMPTE 2110 ، SMPTE 2022-6و توصيه نامه هاي ، NMOS AMWAدر حال
همگرايي مي باشند .
الزامات و نيازمندي هاي برودکسترها در زمينه امکانات مبتني بر  IPدر سندي که  EBUو کار گروه  JT-NMارائه داده
است مشخص شده و به طور خاص مجموعه¬اي از فن آوري هايي که در يک نود مديا مي بايست پشتيباني شود تا شرکت
هاي توليد کننده تجهيزات و برودکسترها قادر به طراحي ،ساخت ،بهره برداري و نگهداري يک چرخه  IPبر اساس
استانداردهاي  SMPTE ST 2110باشند.
به منظور کاهش خطرات و آسيب پذيري ،همه تکنولوژي و استانداردهايي که مورد استفاده قرار گرفته است  ،بايد با پيروي
از بهترين اصول و شيوه هاي امنيتي طراحي شوند.همچنين الزم است بصورت نرم افزاري بر روي سرورهاي  ITاستاندارد
قابل پياده سازي باشند ،تا زيرساخت انعطاف پذير ،چابک و مقياس پذير فراهم شود .بايد تالش شود تا از استانداردهاي
ITو اينترنت موجود (مانند ،W3C ،IEEE ، IETFو غيره) مجددا استفاده کنيم تا در سرمايه گذاري  R&Dدر اين صنعت
بسيار گسترده تر ،حداکثر بهره را ببريم .
اتنخاب نقشه راه مناسب ،وجود سازگاري و قابليت همکاري ،استفاده از استاندارد باز و انجام تست هاي عملکردي از
ملزومات مهاجرت بسمت  IPو در نهايت مجازي سازي و جايگزيني نرم افزار با سخت افزارهاي اختصاصي مي باشد.

