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1 Opis funkcjonalny systemu URVE
1.1 Platforma URVE
URVE jest systemem informatycznym przeznaczonym do odtwarzania i zdalnego
zarządzania treściami multimedialnymi i informacjami wyświetlanymi na monitorach LCD,
plazmach, ekranach LED i innych elektronicznych nośnikach cyfrowych (np. infomaty,
projektory, standy).
System pozwala na wyświetlanie multimediów oraz innych informacji na ekranach, a także
zarządzanie kolejnością odtwarzania. Wszystkie monitory mogą być połączone w sieć
kilkudziesięciu – kilkuset ekranów.
System URVE przeznaczony jest do emitowania i prezentowania na monitorach LCD
i plazmach (oraz innych elektronicznych nośnikach) materiałów multimedialnych oraz innego
rodzaju informacji. Mogą to być:
 treści multimedialne (prezentacje, reklamy, oferta produktowa, itp.),
 informacje on-line (informacje pochodzące z Internetu/Intranetu, baz danych,
systemów wewnętrznych klienta itp.),
 źródła video (obraz pochodzący z kamery, TV, inne).
Sposób wyświetlania na monitorach informacji może być z góry zaprojektowany
i zaprogramowany. Pozawala to tworzyć przygotowane wcześniej całe kampanie
marketingowe.
Nośniki cyfrowe obsługiwane przez system URVE:
 monitory LCD (także z nakładką dotykową);
 plazmy;
 ekrany LED (System URVE LED);
 projektory;
 infokioski.
Możliwość integracji i obsługi:
 standy;
 infomaty;
 kasy fiskalne;
 czytniki kodów kreskowych;
 …oraz dowolne urządzeniaelektroniczne.
Obrazem wyświetlanym na monitorach lub grupach ekranów można zarządzać zdalnie
i niezależnie.

-3-

URVE znajduje swoje zastosowanie wielu obszarach:
 punkty sprzedaży POS;
 punkty informacyjne;
 obiekty sportowe;
 muzea, teatry, szkoły;
 wystawy tematyczne, prezentacje;
 centra handlowe;
 salony sprzedaży;
 hotele;
 centra konferencyjne;
 eventy;
 środki masowego transportu.

1.2 Architektura
Przykładowa architektura rozbudowanej sieci Digital Signage składa się z następujących
elementów:
1. Player – to urządzenie sprzętowe na którym zainstalowane jest oprogramowanie URVE
Player odpowiedzialne za wyświetlanie na ekranie obrazu, specjalnie przygotowane do
pracy 24/24.
2. Serwer – na serwerze zainstalowane jest oprogramowanie URVE Server odpowiedzialne
za rozsyłanie do Playerów materiałów przeznaczonych do wyświetlenia oraz wydawanie
dodatkowych poleceń.
3. Wyświetlacz – zazwyczaj monitor LCD, plazmowy, LED lub projektor na którym
wyświetlany jest obraz.
4. WebManager – przeglądarka www służąca do budowania playlist i zarządzania
wyświetlanym na monitorach obrazem.
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URVE działa w architekturze klient <-> serwer. „Końcówkami” odpowiedzialnymi za
wyświetlanie kontentu są LOBO lub playery Micro/Silver/Arm (z zainstalowanym na nich
oprogramowaniem URVE Player) a serwerem (może to być wirtualna maszyna także w
chmurze) może być maszyna z z systemem operacyjnym Windowse na którym
zainstalowane jest oprogramowanie URVE Server. Zarządzenie i administrowanie odbywa
się przez aplikacji URVE Manager za pomocą przeglądarki www.
System jest interaktywny tzn. może reagować na zdarzenia wykonywane z pozycji nakładki
dotykowej.
Zarządzanie wyświetlanym na poszczególnych monitorach obrazem może odbywać się
dowolnie i niezależenie, wszystkimi monitorami jednocześnie lub grupowo. Taka sieć może
być zintegrowana i połączona z infomatami lub standami.
Producent oprogramowania URVE udostępnia różnego rodzaju kontent graficzny typu:
pogoda, zegary, kursy walut.
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2 Funkcjonalność rozwiązań w oparciu o
URVE
2.1.1 Funkcjonalność systemu URVE
System charakteryzuje się następującymi cechami:
1. aktualizowanie wyświetlanego obrazu on-line, bezpośrednio przez WiFi, GSM.
Możliwość aktualizacji poprzez serwer FTP;
2. natywna obsługa tickerów tekstowych:
 możliwość określenia treści z poziomu aplikacji zarządzającej;
 dynamiczne pobieranie treści ze źródeł zewnętrznych takich jak RSS, plik tekstowy;
 kolorowanie tekstu i tła;
 możliwość pobierania danych z pliku tekstowego zlokalizowanego np. na dysku;
3. transmisja danych za pomocą protokołu http lub jego bezpiecznego odpowiednika https;
4. możliwość włączenia wymogu autoryzacji (eliminującej zagrożenie podsłuchania
transmisji oraz jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz i wewnątrz);
5. harmonogram tygodniowy (uruchamianie i wyłączanie dowolnych procesów związanych
z systemem) oraz aktywne przedziały (możliwość określenia dowolnego przedziału
czasowego
dla
wyświetlanie
dowolnego
kontentu)
oraz
włączenia
i wyłączenia dowolnego procesu związanego z systemem;
6. natywna obsługa warstw przechwytywanych z zewnętrznego źródła przez playery(np.
kamery, TV);
7. podział ekranu na mniejsze strefy wyświetlające i przypisywanie im niezależnych play
list oraz traktowanie ich niezależnie;
8. wbudowana, programowa obsługa połączeń modemowych typu: ADSL, GPRS, EDGE;
9. dynamiczne pobieranie z sieci wyświetlanych treści;
10. centralne zarządzanie rozproszoną siecią, grupowanie playerów;
11. wyświetlanie stron WWW ładowanych lokalnie, z serwera oraz bezpośrednio
z Internetu (z możliwością ich skalowania - zoom);
12. możliwość
wchodzenia
i
wychodzenia
z
trybu
suspend
w „domowych” monitorach LCD/Plasma;
13. system zapewnia graficzne prezentowanie statusów urządzeń odpowiedzialnych za
odtwarzanie;
14. system umożliwia zdalne automatyczne aktualizacje oprogramowania na urządzeniach
odtwarzających;
15. system ma wbudowaną funkcję „półprzezroczystości” (elementy obrazu mogą nachodzić
na siebie i być prześwitujące)dlapng lub Adobe Flash (dla MS Vista, 7);
16. brak wymogu posiadania po stronie playerów zewnętrznych adresów IP (wymagane jest
tylko IP serwera);
17. system umożliwia prezentację statusów obciążenia playerów;
18. system posiada graficzny edytor sceny pozwalający na dowolne ułożenie
poszczególnych obszarów wyświetlanych na ekranie dokonywane myszką.
19. system umożliwia dodanie obsługi wyświetlania dowolnego formatu przy pomocy
zewnętrznego programu odtwarzającego np. wyświetlanie plików CAD bezpośrednio na
playliscie;
20. system ma wbudowaną wirtualną dotykową klawiaturę;
21. raportowanie / statystyki (opis w kolejnym podrozdziale, wymagany serwer)
22. system wyposażony jest w mechanizm protekcji dystrybucji treści umożliwiający pracę
na łączach o małej przepustowości i niskiej stabilności;
23. system umożliwia przypisywanie słów kluczowych do playerów i monitorów i sterować
nimi indywidualnie;
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24. możliwość pobierania struktur katalogów (traktowane są jak pojedyncze pliki) oraz
funkcja podmiany plików na serwerze nie zaburzająca dostarczenia kontentu do
playerów;
25. system posiada wbudowany język skryptowy pozwalający dowolnie oprogramować
zdarzenia;
26. wywołania dowolnego zdarzenia w systemie w tym także zmiana wyświetlanej treści na
podstawie impulsu urządzenia zewnętrznego, np. czujnik ruchu, kamera itp.;
27. obsługa techniki drag&drop przy dodawaniu klipów do playlisty (przeciągnięcie klipu
myszką bezpośrednio z pulpitu monitora na playlistę);
28. system umożliwia wysłanie komendy z poziomu jednego playera do pozostałych
playerów(przy pomocy komend można sterować tym co się wyświetla na innych
playerach, według wcześniej ustalonego scenariusza);
29. system umożliwia kontrolę nad dźwiękiem z wykorzystaniem języka skryptowego np. „w
drugiej sekundzie filmu płynnie rób głośniej, pod koniec odtwarzania filmu wycisz
dźwięk”;
30. system automatyczne przepinana się na serwer zapasowy w przypadku awarii serwera
głównego (w czasie nie przekraczającym 5 sekund);
31. kompatybilność oprogramowania z ekranami dotykowymi wykonanymi w dowolnej
technologii;
32. system może reagować wykonaniem dowolnego zdarzenia w ramach języka
skryptowego np. po wciśnięciu odpowiednio wcześniej zdefiniowanych klawiszy
klawiatury. Definiowanie (przypisywanie) klawiszy do zdarzeń może odbywać się
z pozycji systemu wykonywane przez użytkownika;
33. system umożliwia odtwarzanie lub uruchamianie plików .exe (także takich
umieszczonych w ramach playlisty);
34. systemu multimedialny ma możliwość trybu „cichej” aktualizacji kontentu na playerze
czyli po pobraniu aktualnych klipów odtwarzanie ich bez konieczności przerwania
odtwarzania lub bez obowiązku skończenia odtwarzania playlisty w celu aktualizacji
nowych plików na playliście (bez przeładowania aktualnie odtwarzanej playlisty
w celu aktualizacji np. o pojedynczy klip);
35. możliwość nieproporcjonalnego wyświetlania filmów –usuwania kaszetów dla
poszczególnych klipów;
36. możliwość definiowania dowolnych ilości przedziałów czasowych w których będą
odtwarzane klipy z playlist, możliwość wyłączania aktywności przedziału czasowego
wyświetlania (dat oraz godzin „od” i „do”) bez użycia kalendarza a jedynie ze
wskazaniem dat i godzin;
37. możliwość usuwania dowolnej ilości pikseli dla danego klipu z każdej jego strony
38. możliwość przychwytywania obrazu z kamer poprzez FireWire;
39. możliwość wyboru trybu renderowania wyświetlanych na ekranach filmów (VMR7,
VMR8, EVR, tryb overlay);
40. w ramach systemu możliwe jest tworzenie interfejsu paneli graficznych i dotykowych do
sterowania wyświetlanymi na ekranie źródłami lub klipami.
System można rozbudować o dodatkowe moduły:
 monitoringu i sterowania urządzeniami,
 streamingu video,
 sterownia urządzeniami poprzez port RS232,
 raportowania i statystyk,
 kreatora szablonów,
 kreatora ofert,
 back up’u
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2.1.2 Wyświetlane formaty dla platformy Windows
Niezwykle istotnym jest rodzaj wyświetlanych materiałów multimedialnych. Dlatego też
poniżej wyszczególnione zostały rodzaje formatów i źródeł video, które obsługuje system:
 AVI;
 MP4;
 MPEG 1/2/4 (*.mpg);
 RSS;
 RAW DV;
 MKV;
 HTML;
 Quick Time (*.mov);
 RMVB;
 DivX (*.DivX);
 Windows Media Video (*.wmv), odtwarzanie strumienia video;
 obrazy statyczne (*.jpg, *.png, *.bmp, *.gif);
 pliki tekstowe (*.txt) w tikerze;
 dokumenty (.pdf) z możliwością automatycznego skrolowania i w natywnej
rozdzielczości pliku;
 prezentacje PowerPoint (*.pps):
- na komputerze zarządzającym musi być zainstalowany viewer;
- wyświetlana prezentacja nie skaluje się do mniejszych okienek i wyświetla się jako
pierwsza warstwa graficzna (nad innymi elementami);
- obsługuje tylko format PPS (*.pps) w trybie kompatybilności;
- URVE nie sczytuje czasu prezentacji.
 prezentacje wektorowe flash (*.swf), (*.flv);
 pliki wykonywalne *.exe;
 pliki dźwiękowe: Windows Media Audio (*.wma), MP3 (audio), (*.ogg), WAV.
UWAGA:
Maksymalna wielkość plików multimedialnych to 4GB. Wyświetlanie poszczególnych
formatów wiąże się z przestrzeganiem zasad licencjonowania danego producenta formatu.
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z nimi i je przestrzegać.
System obsługuje wyżej wymienione pliki, jednak zastrzega możliwość braku wyświetlenia
materiału w przypadku braku odpowiednich kodeków na playerach.

2.1.3 Raportowanie i statystyki
W ramach systemu możliwe jest uzyskanie statystyk i raportowania. W ramach tego
otrzymujemy:
 bieżący monitoring obciążenia Playerów wpiętych do sieci;
 status działania Playerów (od strony sprzętowej) tzw. "heart beat”;
 raport obejmujący następujące informacje:
- liczbę wyświetleń danej reklamy/klipu w podziale na dni/miesiące;
- łączny czas wyświetlania danej reklamy/klipu lub/i danego Klienta w podziale na
dni/miesiące.
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2.1.4 Moduł back-up’u.
W systemie URVE zastosowano szereg usprawnień zwiększających bezpieczeństwo i
ułatwiających tworzenie beckup’ów. System posiada możliwość:
 ręcznego tworzenia kopii zapasowych contentu dodanego w WebManagerze oraz
wszystkich danych z URVE Serwera;
 ręcznego przywrócenia contentu i danych z kopii zapasowych stworzonych za pomocą
modułu "Media Backup";
 automatycznego tworzenia kopii zapasowych np. tworzenie kopii codziennie i
kompresowania jej do pliku, po 10 dniach nadpisanie najbardziej nieaktualnej.
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