Case Study

ATMSOFTWARE

Podążając za trendami
Powolne ładowanie, zacinająca się transmisja, słaba jakość obrazu i dźwięku? To już przeszłość. Nowa platforma tvn player
to prawdziwa rewolucja w kategorii serwisów wideo na żądanie.
Media tradycyjne zgodnie z tendencjami panującymi na rynku muszą sukcesywnie przenosić swój
biznes do sieci. Wynika to m.in. z faktu, że konsumentom posiadającym stały dostęp do internetu
o adekwatnej przepustowości łatwiej i wygodniej
jest pozyskiwać informacje dystrybuowane tym
kanałem.
Przebojem technologicznym ostatnich lat jest
tzw. wideo na żądanie – usługa udostępniania
wskazanych przez klienta treści multimedialnych
w wybranym przez niego czasie emisji. Podążając
za tym trendem telewizja TVN postanowiła bezpłatnie udostępnić treść – produkowane przez
siebie programy użytkownikom internetu. Nowa
platforma wideo na żądanie o nazwie tvn player
oferuje możliwość przedpremierowego oglądania
najbardziej popularnych produkcji stacji.

Serwis od kuchni
Stworzeniem portalu, jego aranżacją, funkcjonalnościami i produkcją zajęła się spółka TVN. Natomiast materiały przeznaczone do dystrybucji w internecie musiały wcześniej zostać odpowiednio
przygotowane i zabezpieczone. Do realizacji tego zadania TVN wybrał
firmę ATM Software specjalizującą się w dostarczaniu usług i produktów
umożliwiających realizację innowacyjnych przedsięwzięć multimedialnych wykorzystujących Internet jako podstawowe źródło przekazu.
Przygotowanie materiału do osadzenia w serwisie odbywało się
w trzech fazach. W fazie pierwszej został on zakodowany przy użyciu aplikacji ATM MediaCoder. Narzędzie to pozwala na bardzo wydajne i rozproszone kodowanie materiałów audiowizualnych przy użyciu popularnego
kodeka H.264. Aplikacja ATM MediaCoder została uruchomiona na udostępnionej w modelu usługowym infrastrukturze, składającej się z 72 rdzeni procesorów. Pozwoliło to na kodowanie ok. 200 materiałów SD w ciągu
godziny. Wybrane pliki były również zabezpieczane (szyfrowane) przy pomocy technologii Microsoft Playready DRM.
Kolejnym etapem prac było udostępnienie usługi ATM Storage – odpornego na awarie, sieciowego repozytorium plików stworzonego z myślą o efektywnym kosztowo, długoterminowym przechowywaniu dużych
zbiorów danych. Dane przechowywane są w wielu kopiach na oddzielnych
serwerach, co pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo utraty plików i umożliwia łatwe skalowanie pojemności oraz wydajności. Obecnie
przechowywane za pomocą usługi ATM Storage dane przekroczyły objętość 100 TB.
Ostatnim etapem tej części realizacji było uruchomienie internetowego
systemu dystrybucji treści multimedialnych – ATM CDN oraz mechanizmu
wydawania licencji na oglądanie programów TVN przy pomocy oprogramowania ATM LicenseServer.
System dystrybucji ATM CDN składa się z wielu serwerów zlokalizowanych w punktach wymiany ruchu i na brzegach sieci. Serwery przechowują najbardziej popularne fragmenty materiałów, dzięki czemu nie ma
konieczności ich wielokrotnego transmitowania za pomocą łączy szkieletowych. Symetryczna i rozproszona architektura sprawia, że w przypadku
awarii pojedynczego węzła jego funkcje przejmują pozostałe serwery. Dobowe maksymalne obciążenie systemu dystrybucji ATM CDN sięga granicy
50 Gbit/s.

Jak to działa?
Materiały multimedialne przygotowane przez ATM Software zostały osadzone
na specjalnej stronie internetowej, która wraz z backendowym systemem publikacji treści została przygotowana przez zespół IT TVN. Dostęp do wszystkich
materiałów zgromadzonych w serwisie jest bezpłatny i nie wymaga logowania.
Wystarczy, że użytkownik ma zainstalowaną wtyczkę do oprogramowania Silverlight, umożliwiającego oglądanie programu w przeglądarce internetowej. Jednocześnie portal TVN „rozpoznaje” nowego użytkownika i przekazuje do systemu
ATM LicenseServer polecenie wygenerowania nowej licencji na oglądanie programu.

tvn player. Fakty i liczby
• Blisko 4,5 tys. pozycji w ofercie
• 775 tys. aktywnych użytkowników
• 28 mln odsłon w serwisie
• Średni czas użytkowania: 7 godz. i 51 min
• 1 3 mln streamów pełnych odcinków i ponad 2 mln zwiastunów tylko
w październiku
• 1 440 godzin kontentu w serwisie, ponad 50 godzin nowych treści
w każdym tygodniu
• Wiele kategorii: seriale, programy, bajki, publicystyka
• Prapremiery, transmisje live, seriale internetowe
Źródło: Megapanel PBI/Gemius (IX 2011) oraz dane wewnętrzne

Alternatywne mechanizmy dostępu do treści
Z zasobów tvn player mogą korzystać także użytkownicy tabletów, smartfonów i telewizorów z dostępem do internetu. 30 listopada odbyła się oficjalna premiera przygotowanych przez ATM Software aplikacji na platformy: iOS (iPhone, iPod, iPad), Android (smartfony i tablety) oraz telewizory
Samsung. Treści multimedialne dla tych aplikacji zostały w odpowiedni
sposób przygotowane, tak aby przepływność materiału multimedialnego
dostosowana była do możliwości urządzenia i ograniczeń np. sieci 3G.

