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ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση 
ολοκληρωμένων συστημάτων: 

 Κεντρικού αυτοματοποιημένου ελέγχου συσκευών και διαχείρισης οπτικοακουστικού 
υλικού, σύστημα αυτοματισμού με δικό του λογισμικό και hardware. 

 Εισαγωγής, αναπαραγωγής και μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού (ingest-playout 
Server).  

 Αποθηκευτικού χώρου άμεσης διάθεσης (On-Line storage).  

 Αποθηκευτικού χώρου μεσοπρόθεσμης διάθεσης (Near-Line storage) για την ΕΡΤ3. 

 Τράπεζα μίξης συνεχείας με παραγωγή & ενσωμάτωση γραφικών (Master Control 
Switcher με δυνατότητες channel Branding). 

 Εισαγωγής λογοτύπων και γραφικών (Channel Branding). 

 Μονάδα εισαγωγής λογοτύπων (LOGO INSERTER). 

 Αυτόματης ρύθμισης ακουστότητας (Automatic Loudness Meter & Control). 

 Αυτόματος διακόπτης ηλεκτρικών σημάτων.  

 Ενεργός εξοπλισμός δικτύου, 

τα οποία θα εγκατασταθούν στο Machine Room του Master Control τηλεόρασης της ΕΡΤ 
στην Αθήνα (Αγ. Παρασκευή) και της ΕΡΤ3 στην Θεσσαλονίκη. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τα τμήματα μετάδοσης 
τηλεοπτικού προγράμματος, για την κάλυψη των αναγκών προβολής 7 τηλεοπτικών 
προγραμμάτων (EΡT1, EΡT2, ΕΡΤ3, EΡTHD, EΡTWORLD1 EΡTWORLD2 & EΡTWEB) σε 
Standard και High Definition. Ειδικότερα ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα αντικαταστήσει 
τις λειτουργίες των υπαρχόντων στην Αθήνα (Αγ. Παρασκευή) και στη Θεσσαλονίκη. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω και ενός από τους όρους 
αυτούς επισύρει τον αυτόματο αποκλεισμό του συμμετέχοντος από το διαγωνισμό. 
Απαιτούνται, κατά παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών για την συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
προσφερόμενου εξοπλισμού με τους αντίστοιχους όρους. Οι απαντήσεις να 
τεκμηριώνονται με παραπομπές στα έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή. 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης, μπορεί, 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να εξετάσει εγκατεστημένα και σε λειτουργία στην ΕΡΤ 
ή σε χώρο που θα συμφωνηθεί με τον προμηθευτή, τα συστήματα που 
αναγράφονται παρακάτω. Ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας επίδειξης 
δείγματος δεν θα υπερβαίνει τις 3 εβδομάδες από το αίτημα της επιτροπής. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
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για 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, σε περίπτωση που η επίδειξη 
πραγματοποιηθεί εκτός Αττικής. Τα συστήματα που θα εξεταστούν, σε περίπτωση 
που κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή, είναι: 

 Το σύστημα αυτοματισμού. 

 Η τράπεζα μίξης συνεχείας. 

 Το σύστημα Channel Branding. 

ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να ελέγξει την ευκολία με τη οποία υλοποιούνται οι 
κυριότερες επιλογές του συστήματος που ενδεικτικά αναφέρονται : 

 Σύστημα αυτοματισμού: 

 Τη δυνατότητα δημιουργίας και ενσωμάτωσης πολλών διαδοχικών 
ενεργειών ως δευτερεύοντα γεγονότα σε λογισμικά ή/και hardware 
πλήκτρα (σε hardware panel) του αυτοματισμού με σκοπό την 
εκτέλεση τους, μέσα σε μια playlist, με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Ιδιαίτερη προσοχή της παραπάνω απαίτηση θα δοθεί στους τρόπους 
με τους οποίους διαχειρίζεται ο αυτοματισμός σε μια playlist ένα 
διακοπτόμενο γεγονός όπως για παράδειγμα η περίπτωση έκτακτης 
ενημέρωσης (emergency buttons).  

 Τους τρόπους εγγραφής ενός προγραμματισμένου υλικού ενώ 
αναπαράγεται από την Playlist.  

 Τη χειριστική - λειτουργική διαδικασία υλοποίησης του record 
scheduler. 

 Τη χειριστική - λειτουργική διαδικασία υλοποίησης του batch capture. 

 Τη χειριστική-λειτουργική διαδικασία και τον ελάχιστο χρόνο 
αναπαραγωγής με καθυστέρηση του υλικού, που είναι σε διαδικασία 
εγγραφής (live delay). 

 Τις μεθόδους προειδοποίησης από τον αυτοματισμό σε απόπειρα 
διαγραφής γεγονότος που βρίσκεται μέσα σε κάποια playlist ενός 
οποιουδήποτε καναλιού. 

 Την οπτική παρουσίαση μέσα στην playlist, αντίστροφης μέτρησης του 
γεγονότος που είναι σε αναπαραγωγή καθώς και προς οποιοδήποτε 
μελλοντικό γεγονός της playlist επιλέξει ο χειριστής.  

 Τη δυνατότητα υπολογισμού του συνολικού χρόνου ομαδοποιημένων 
γεγονότων, σε όλες τις εφαρμογές που διαθέτει ο αυτοματισμός.  

 Τις δυνατότητες παράκαμψης της αναπαραγωγής του υλικού που δεν 
έχει εισαχθεί έγκαιρα και την αντικατάσταση του με το αμέσως 
επόμενο. 

 Τη διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης στο σκληρό δίσκο που 
περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα του αυτοματισμού.  

 Η ροή εργασιών αυτόματης και χειροκίνητης μετάβασης, από το 
βασικό σύστημα αυτοματισμού στο εφεδρικό, και οι επιπτώσεις που 
έχει στη συνολική λειτουργία του συστήματος. 
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 To χρόνο απόκρισης για την εκτέλεση παράλληλων λειτουργιών 
ανάμεσα στην κύρια και δευτερεύουσα, εξαρτώμενη, Playlist.  

 Τράπεζα μίξης συνεχείας και Channel Branding: 

 Τον έλεγχο από τον αυτοματισμό της χρήσης των Video και audio 
transition εφέ.  

 Τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης (level) και της ανακατανομής 
καναλιών (shuffling) του ήχου, αυτόματα και χειροκίνητα πριν και κατά 
την διάρκεια της αναπαραγωγής του. 

 Τον έλεγχο από τον αυτοματισμό, των δισδιάστατων εφέ (2D DVE) και 
την ευκολία χειροκίνητης υλοποίησης τους καθώς και την ευκολία 
τοποθέτησης των διαφόρων key layer.  

 Την διαλειτουργικότητα του συστήματος Channel Branding με την 
κονσόλα μίξης συνεχείας. Παράδειγμα προς υλοποίηση: ο συνδυασμός 
μιας πηγής Live feed, ενός υλικού βίντεο, ενός δυναμικού κινούμενου 
γραφικού, εναλλασσόμενων κειμένων, μαζί και χωρίς το λογότυπο του 
σταθμού. 

 Δεδομένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και 
ευχρηστίας που απαιτούνται στη βαθμίδα του αυτοματισμού ροής του σταθμού, 
στοιχεία όπως απόδοση κατώτερη της προσδοκώμενης βάσει προδιαγραφών, 
περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες χειρισμών που μπορεί να επιβαρύνουν την 
εύρυθμη και ταχεία λειτουργία της μετάδοσης προγράμματος καθώς και κατώτερη 
ποιότητα των προσφερόμενων υλικών θα αποτελέσουν κριτήρια απόρριψης των 
προσφερόμενων συστημάτων. Τα παραπάνω στοιχεία θα εξεταστούν μέσα από τη 
διαδικασία της δοκιμαστικής λειτουργίας  και τον έλεγχο των δειγμάτων των υλικών 
από προσωπικό της ΕΡΤ. 

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 Για την έκβαση του διαγωνισμού θα ισχύσει η αξιολόγηση και κατακύρωση για το 
σύνολο του εξοπλισμού.  

 Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα καταθέσει την συμφερότερη  για την 
ΕΡΤ προσφορά (χαμηλότερος λόγος τιμής προς βαθμολογία). 

 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Η προσφορά θα πρέπει να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιώσεων (εκτός των καλωδίων 
εικόνας και ήχου, τα οποία θα διαθέσει η ΕΡΤ) και της εγκατάστασης, για την πλήρη 
λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος (παράγραφος 26.1.4).  
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 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΤ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
(INGEST/PLAYOUT SERVER)  

1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΝ 
LINE STORAGE) 

1 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – MAINFRAMES) 6 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – MAINFRAMES) 4 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – CONTROL PANELS) 4 

CHANNEL BRANDING 6 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (LOGO INSERTER) 2 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩN (CHANGE-OVER SWITCH) 6 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (AUTOMATIC LOUDNESS METER & CONTROL) 1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΕΝΟΤΗΤΑ B: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΤ3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
(INGEST/PLAYOUT SERVER) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΝ 
LINE STORAGE) 

1 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (NEAR LINE 
STORAGE)  

1 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – MAINFRAMES) 1 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – CONTROL PANELS) 1 

CHANNEL BRANDING 1 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (LOGO INSERTER) 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (AUTOMATIC LOUDNESS METER & CONTROL) 1 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩN (CHANGE-OVER SWITCH) 1 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (AUTOMATIC LOUDNESS METER & CONTROL) 1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τους κανονισμούς και τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα κατασκευής, τις ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές, την ασφάλεια και μη χρήση επικίνδυνων ουσιών (CE Mark, ROHS, 
κ.λπ.).  

 Όλα τα υλικά να είναι αμεταχείριστα. 

 Τα προσφερόμενα συστήματα και τα μέρη που τα απαρτίζουν  θα πρέπει να 
βρίσκονται σε φάση παραγωγής από τον κατασκευαστή την ημέρα ανοίγματος των 
προσφορών. Προσφορές με προϊόντα που έχουν αποσυρθεί ή για τα οποία έχει 
ανακοινωθεί ότι βρίσκονται σε τελική φάση του κύκλου ζωής τους (End of Life) θα 
αποκλείονται αυτόματα. 

 Όλα τα παρελκόμενα όπως keyboard, mouse, LCD monitor κ.λπ., θα 
περιλαμβάνονται στη προσφορά. 

 Οι εκδόσεις λογισμικών και εφαρμογών και όλες άδειες χρήσης που θα απαιτηθούν 
για την εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να 
διατεθούν με απεριόριστο χρονικό διάστημα χρήσης (life-time License-Validity).  

 Η μεταγωγή οπτικοακουστικού υλικού και όλων των μεταδεδομένων από το υπάρχον 
σύστημα στο νέο (προσφερόμενο) είναι ευθύνη της αναδόχου εταιρίας. Η 
διαδικασία εγκατάστασης του καινούργιου συστήματος δεν θα πρέπει να επηρεάσει 
την αδιάλειπτη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος, έως ότου γίνει η τελική 
παράδοση, με την μεταγωγή του παρόντος συστήματος στο καινούργιο. Το κόστος 
των υπηρεσιών και του υλισμικού που θα απαιτηθεί για την μετάβαση θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην προσφορά από τους διαγωνιζόμενους. 

 Το λογισμικό αυτοματισμού καθώς και του ingest/playout server να προσφερθεί σε 
αντίστοιχα πιστοποιημένο υλισμικό (hardware).  

 Τα συστήματα του αυτοματισμού που θα προσφερθούν, για τις εγκαταστάσεις της 
ΕΡΤ στην Αθήνα και της ΕΡΤ3 στην Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να είναι από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρία, αυτόνομα και ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 Τα συστήματα αυτοματισμού, που θα προσφερθούν, θα είναι αυτόνομα και 
ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα προσφερόμενα (διακριτά και ολοκληρωμένα) 
συστήματα εισαγωγής, αναπαραγωγής & μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού 
(ingest/playout server). 

 Τα συστήματα αυτοματισμού θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου από 
συστήματα διαχείρισης προγράμματος (scheduling/traffic), σε επίπεδο 
ενοποιημένου λογισμικού τύπου API.  Να δοθεί  πίνακας  με μια (1) τουλάχιστον 
εγκατάσταση στην οποία το προσφερόμενο σύστημα αυτοματισμού λειτουργεί στο 
επίπεδο αυτό με σύστημα διαχείρισης προγράμματος (scheduling/traffic). 

 Τα συστήματα αυτοματισμού της ΕΡΤ στην Αθήνα και της ΕΡΤ3 στην Θεσσαλονίκη θα 
πρέπει να συνεργάζονται για την κοινή αναζήτηση του υλικού προς μετάδοση και 
κάθε φορά που ανιχνεύεται πρόγραμμα στον αποθηκευτικό χώρο του άλλου 
συστήματος, να γίνεται αυτοματοποιημένα η μεταφορά του. Εφόσον, για την 
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υλοποίηση της απαίτησης αυτής είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον μονάδας, αυτή 
θα πρέπει να διαθέτει εφεδρεία σε επίπεδο τροφοδοτικού. 

 Οι μονάδες του συστήματος ροής θα πρέπει να υποστηρίζουν ταυτόχρονα, την 
εισαγωγή, αναπαραγωγή και διακίνηση υλικού σε Standard (SD) και High Definition 
(HD), με δυνατότητα εσωτερικού up/down conversion. Όλος ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης σημάτων, μέχρι ανάλυση 1920x1080 
50i. 

 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης και ελέγχου από 
δικτυακούς υπολογιστές. 

 Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται διαγράμματα για την 
προτεινόμενη λύση. 

 Θα πρέπει να δοθεί πίνακας με τουλάχιστον τρεις (3) εν λειτουργία εγκαταστάσεις, 
με συνδυασμό των προσφερόμενων ή άμεσα προγενέστερων μοντέλων 
αυτοματισμού και ingest-playout server, σε τηλεοπτικούς σταθμούς με τουλάχιστον 
τρία εκπεμπόμενα κανάλια ο καθένας.  

 Να δοθεί πίνακας με τουλάχιστον μία (1) εν λειτουργία εγκατάσταση που να 
χρησιμοποιεί το προσφερόμενο μοντέλο αποθηκευτικού χώρου άμεσης 
διαθεσιμότητας, σε συνεργασία με το προσφερόμενο ingest-playout server, με 
δυνατότητες ρυθμού διακίνησης δεδομένων τουλάχιστον αυτών που 
προδιαγράφονται για το σύστημα της ΕΡΤ στην Αθήνα.  

 Να δοθεί δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας του αυτοματισμού που να 
πιστοποιεί ότι το προσφερόμενο μοντέλο στην συγκεκριμένη του έκδοση 
συνεργάζεται, σε επίπεδο ενοποιημένου λογισμικού τύπου API, με τουλάχιστον τρία  
συστήματα εισαγωγής, αναπαραγωγής & μετάδοσης οπτικοαουστικού υλικού 
(ingest/playout server) άλλων κατασκευαστών, πέρα αυτού του προσφερόμενου. Να 
δοθεί πίνακας με τις εγκαταστάσεις αυτές. 

  Στους πίνακες εγκαταστάσεων που θα υποβάλουν οι προσφέροντες, να δοθούν και 
τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων στους οργανισμούς (όνομα, τηλέφωνο, 
email).  

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 SD-SDI: 625i, 16:9/4:3 με embedded ήχο όπως καθορίζονται από το πρότυπο ITU-R 
BT601 (SMPTE 259M).  

 HD-SDI: 720/50p, 1080/50i με embedded ήχο όπως καθορίζονται από το πρότυπο 
SMPTE 292M.  

 ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: τουλάχιστον PAL Black Burst.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΤ 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Το Κεντρικό Σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου συσκευών και διαχείρισης 
οπτικοακουστικού υλικού (εν συντομία: «αυτοματισμός») θα αποτελείται από 
όμοιες και αυτόνομες (σε υλισμικό και λογισμικό) μονάδες κύρια(ες) (Main), και 
εφεδρική(ες) (Backup), καθώς και την μονάδα(ες) μεταγωγής (change over) ανάμεσα 
στις δυο προηγούμενες. Η συνδεσμολογία μεταξύ τους θα είναι σε διάταξη mirror 
και θα λειτουργούν active-active, με άμεσο χρόνο εναλλαγής σε τυχόν πρόβλημα, 
ώστε να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη και συνεχής λειτουργία του συστήματος. 

 Στις παραπάνω αλυσίδες θα πρέπει να περιλαμβάνονται όσες μονάδες δεν 
περιγράφονται με λεπτομέρεια αλλά κρίνονται αναγκαίες από τον προμηθευτή για 
τη λειτουργία τους, πχ εγκατεστημένη βάση δεδομένων. 

 Ο αυτοματισμός θα μπορεί να διαχειριστεί τον χρόνο της θερινής και χειμερινής 
ώρας είτε όπως είναι το επιθυμητό, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ώρα του 
συστήματος χωρίς να γίνεται αντιληπτό και να δημιουργεί προβλήματα, είτε κατά 
ελάχιστο να διατηρεί σταθερή τη εσωτερική του ώρα και να προβάλει σε ευδιάκριτο 
για το διαχειριστή σημείο στην οθόνη, την κανονική ώρα. 

 Η μονάδα change over θα ελέγχει το σήμα στην κάθε αλυσίδα του συστήματος 
αυτοματισμού (μονάδα Main και Backup) και σε περίπτωση βλάβης της βασικής 
μονάδας θα μεταφέρει τη λειτουργία, αυτόματα στην άλλη και θα ενημερώνει τους 
χειριστές. Η αλλαγή θα μπορεί να γίνει και χειροκίνητα (manualy).  

 Ειδικά στην περίπτωση που ο χειριστής χάσει τη δυνατότητα επέμβασης στη Playlist 
και μέχρι επανόρθωσης της βλάβης, το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υλοποιήσει 
τα events που έχουν ήδη καθοριστεί στην τρέχουσα playlist. 

  Θα πρέπει να υποστηρίζει και να δέχεται χρόνο-κώδικα τουλάχιστον LTC.  

 ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ο αυτοματισμός, που θα προσφερθεί, θα πρέπει να  διαθέτει τουλάχιστον τις εξής 
λειτουργίες: 

 Record Schedule (προγραμματισμένη εγγραφή ενός γεγονότος σε 
μεταγενέστερο χρόνο). 

 Time Shift /Delay (μετατόπιση όλου του προγράμματος κατά χρόνο που 
θα καθοριστεί από τον χειριστή). 

 Live Delay (καθυστέρηση αναπαραγωγής προγράμματος που 
εισάγεται/εγγράφεται στο σύστημα άμεσης διάθεσης). Να υπάρχει 
δυνατότητα αναπαραγωγής πριν την ολοκλήρωση της 
εισαγωγής/εγγραφής. 

 Slave Playlist (λίστα εκπομπής, εξαρτώμενη από κύρια Playlist). 

 Batch Capture (ingest βάσει EDL από VTR). 

 Clip Playback with Cue Points. 

 Clip Import / Export. 
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 Full Text Searching. 

 Crash Recording. 

 Continuous Schedule Recording (προγραμματιζόμενες καθημερινές 
εγγραφές).  

 Remote Control εξωτερικών συσκευών μέσω VDCP, RS422, API κλπ. 

 Database Management με εφεδρεία που να εξασφαλίζει την υψηλή 
διαθεσιμότητα του συστήματος.  

 Συγχρονισμό μετάδοσης υλικού από τις SDI θύρες του κύριου/εφεδρικού 
ingest/playout server με χρονική ακρίβεια πλαισίου (frame accurate). 

 Nα διαθέτει βασικές λειτουργίες: αρχειοθέτησης, μεταφοράς υλικού 
μεταξύ των αποθηκευτικών μέσων, δημιουργίας και επεξεργασίας 
μεταδεδομένων, επεξεργασίας (trimming) του εισερχόμενου και 
εγγεγραμμένου υλικού κ.λπ.  

 Τα γεγονότα (events), τα οποία θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, θα τοποθετούνται 
κατά ακριβή χρονολογική σειρά σε μια Playlist, στην οποία θα φαίνονται και ποιες 
πηγές αφορά κάθε εντολή (Server, VTR, Studio, External feed, κ.λπ.). Η εισαγωγή 
προγράμματος θα πρέπει να υλοποιείται με το σύστημα εν λειτουργία, με βάση τον 
πραγματικό χρόνο της ημέρας ή/και με εντολή του χειριστή. 

 Θα πρέπει να υπάρχει χειροκίνητη δυνατότητα προσθηκών και διορθώσεων στην 
προγραμματισμένη Playlist. 

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού και εκτέλεσης περισσοτέρων 
του ενός γεγονότος παράλληλα με χρονική ακρίβεια πλαισίου (frame). Ενδεικτική 
περίπτωση η υλοποίηση δευτερευόντων γεγονότων ως προς ένα κύριο γεγονός 
(secondary event trigger). Η στιγμή εκτέλεσης και η διάρκεια θα ορίζεται με αναφορά 
το κύριο γεγονός. 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικών λιστών, που θα 
χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Θα πρέπει να γίνεται η απαραίτητη διαχείριση της διαδικασίας διαγραφής αρχείων, 
είτε με προγραμματισμό βάσει κανόνων που θα τίθενται εκ των προτέρων, είτε 
βάσει των λιστών που θα αποστέλλονται από το τμήμα της ροής /σύνθεσης. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαφυλάσσεται από τυχόν διαγραφή αρχείου το οποίο, 
είτε έχει προγραμματιστεί προς μετάδοση, είτε υλοποιείται η μετάδοση του, είτε 
βρίσκεται σε κάποια λίστα προγραμματισμού (preparation list), με την εμφάνιση 
προειδοποιητικού μηνύματος στο χειριστή. 

 Θα πρέπει να ελέγχει τη μεταγωγή των καναλιών ήχου (πχ LLR, RLR κ.λπ.), στην 
τράπεζα μίξη συνεχείας.  

 Οι αλλαγές σήματος εικόνας θα πρέπει να γίνονται με ακρίβεια πλαισίου (Frame 
Accurate) με τη χρήση σημάτων χρονισμού (reference) και time code. 

 Το γραφικό περιβάλλον (GUI) των εφαρμογών του κάθε σταθμού εργασίας, θα 
πρέπει να υποστηρίζει διαδικασίες Cut, Copy, Paste, Hot keys κ.λπ. Θα πρέπει να 
επιτρέπει παράλληλες και ταυτόχρονες διεργασίες από τον ίδιο ή/και από όλους 
τους χειριστές (ή σταθμούς εργασίας) για όλα τα κανάλια (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤHD, 
ERTWORLD1, ERΤWORLD2, ERTWEB).  
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Για παράδειγμα: θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα να εκτελείται η μετάδοση 
προγράμματος από θύρα εξόδου του ingest/playout server, ενώ ταυτόχρονα θα 
πραγματοποιούνται preview/εγγραφές διαφόρων πηγών (live/scheduled ingest 
κ.λπ.), μεταφορές υλικών μέσω δικτύου προς ή/και από τον αποθηκευτικό χώρο, 
επεξεργασία των playlist, επίβλεψη και παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των 
διεργασιών (workflows) και του hardware του συστήματος. 

 Θα πρέπει να μην επηρεάζεται η ροή εργασιών του κάθε καναλιού, όταν απαιτηθεί 
να μεταβεί το σύστημα αυτοματισμού στην εφεδρική του μονάδα. Οι εγγραφές 
(κυρίως από live feed)/αναπαραγωγές/μεταδόσεις θα πρέπει να συνεχίζουν χωρίς 
διακοπή στην εφεδρική μονάδα, με άμεση απεικόνιση των playlist στην οθόνη 
εργασίας του χειριστή. Ειδικά για την περίπτωση των Live Feed εγγραφών ο 
σχεδιασμός της ΕΡΤ, είναι να γίνεται από διπλές εισόδους (μια main και η αντίστοιχη 
backup) για να είναι εξασφαλισμένη η αποθήκευση και αναπαραγωγή τους.  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ INGEST/PREVIEW 

 Ο αυτοματισμός θα μπορεί να ελέγχει και διαχειρίζεται τις λειτουργίες όλων των 
μέσων εισαγωγής και εγγραφής υλικού (incoming lines, VTR, file import) και τους 
χώρους αποθήκευσης που θα προσφερθούν καθώς και του NAS που θα 
προμηθεύσει η ΕΡΤ.  

 Θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή κάποιου υλικού στο σύστημα άμεσης 
διάθεσης, να ενεργοποιείται η λειτουργία μεταφοράς του, με τη χρήση κατάλληλων 
πρωτοκόλλων (όπως για παράδειγμα FTP κ.λπ.), προς το σύστημα μεσοπρόθεσμης 
αποθήκευσης είτε άμεσα (πχ send to archive), είτε εάν απαιτείται αλλαγή 
κωδικοποίησης έμμεσα, μέσω της υπάρχουσας Transcoding μονάδας της ΕΡΤ. Θα 
πρέπει να υπάρχει επίσης και η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 

 Θα πρέπει για ένα υλικό που μεταδίδεται ενώ παράλληλα αποθηκεύεται για 
μελλοντική χρήση να προβλέπονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 Εγγραφή στο σύνολο του. 

 Εγγραφή χωρίς τυχόν διαφημίσεις και Trailer, στην περίπτωση που η 
μετάδοση του περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα. Στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει να προβλέπονται σε συνδυασμό με την τράπεζα μίξη συνεχείας 
οι δυνατότητες: 

 Εγγραφής κατά επιλογή με το λογότυπο του σταθμού ή χωρίς αυτό. 

 Εγγραφής με ή χωρίς κάποιο άλλο λογότυπο ή πληροφορία από το 
Channel branding που θα επιλεχτεί ή προγραμματιστεί να παίξει ως 
δευτερεύον γεγονός στην συγκεκριμένη Playlist. 

 Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κατά την εισαγωγή ή/και εγγραφή του υλικού στο 
σύστημα άμεσης διάθεσης, να αναπαράγεται πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
με χρονική καθυστέρηση που θα καθορίζεται από τον χειριστή. Σε κάθε περίπτωση η 
έναρξη της αναπαραγωγής θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο 
εντός 10 δευτερολέπτων.  

 Η εύρεση ενός υλικού μέσα από τη βάση δεδομένων του συστήματος θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσω πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης μεταδεδομένων. Η βάση 
δεδομένων, του αυτοματισμού, θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 200.000 
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εγγραφές και με δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των εγγραφών δίχως να 
επηρεαστεί η αδιάλειπτη και συνεχής λειτουργία του συστήματος, αλλά και δίχως να 
επηρεαστούν οι καταχωρημένες εγγραφές. Η βάση δεδομένων στις μονάδες του 
συστήματος αυτοματισμού θα λειτουργεί με εφεδρεία τύπου active-active ή 
clustering, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μοναδικού σημείου αστοχίας (single 
point of failure).  

 Η μεταφορά του υλικού (import) από το μεσοπρόθεσμο στον άμεσο αποθηκευτικό 
χώρο θα γίνεται αυτόματα βάση των αναγκών των playlist. Ο αυτοματισμός θα 
πρέπει να μπορεί να ελέγξει και να υλοποιήσει ταυτόχρονη εγγραφή 
(ingest)/εισαγωγή (import) ίδιου υλικού και στις δυο αλυσίδες (main & backup) και 
όχι να στηρίζεται στην μεταφορά υλικού από την μια στην άλλη για το συγχρονισμό 
του περιεχομένου. 

 Θα πρέπει να μπορεί ο χειριστής να παρακολουθεί και να επεμβαίνει στην εξέλιξη 
μιας εγγραφής (ingest) επιλέγοντας start, stop ή ακόμη και τη ματαίωση της. 

 Το σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί το time code του εγγραφόμενου υλικού για 
χρονισμό του τελευταίου και εφόσον απαιτηθεί (πχ σε εγγραφή ζωντανού 
προγράμματος) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας χρονισμού κάνοντας 
χρήση του πραγματικού ή άλλου χρόνου αναφοράς. 

 Το σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να 
προσθέτει νέα μεταδεδομένα σε ένα υλικό κατά την εισαγωγή του.  

 Όλες οι πληροφορίες (μεταδεδομένα) του εγγεγραμμένου υλικού: ID, διάρκεια (in, 
out), aspect ratio, format, source, ημερομηνία εισαγωγής & λήξης κ.λπ., θα 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του αυτοματισμού (database), στην οποία θα 
έχουν άμεση πρόσβαση όλοι οι σταθμοί εργασίας (και όλοι οι χειριστές). Η εισαγωγή 
των μεταδεδομένων του οπτικοακουστικού υλικού θα γίνεται αυτόματα από αρχεία 
τύπου XML,ΤΧΤ και χειροκίνητα, ανάλογα με το τρόπο εισαγωγής και εγγραφής του 
υλικού.  

 Θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται λειτουργίες προεπισκόπησης 
(Preview): 

 μέσω θυρών SDI σε τηλεοπτικά monitor και 

 μέσω streaming σε οθόνες γραφικών. 

Στο Preview θα πρέπει ο χειριστής να μπορεί τουλάχιστον να μεταβάλλει ή να 
προσθέσει στοιχεία στα μεταδεδομένα του υλικού (για παράδειγμα τη διάρκεια του, 
τα IN και OUΤ points), τον διαχωρισμό σε επιμέρους αρχεία (subclip) και την 
δημιουργία των τελευταίων (λειτουργία consolidate) καθώς και να επιβεβαιώνει την 
ύπαρξη των ήχων που συνοδεύουν το υλικό. Η δυνατότητα preview να υλοποιείται 
και με τη βοήθεια εξωτερικών συσκευών (hardware jog/shuttle). Το νέο υλικό που θα 
δημιουργείται, μετά από τυχόν επεξεργασία (trimming) θα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο για αναπαραγωγή.  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PLAYLIST/PLAYOUT 

 Το λογισμικό του αυτοματισμού που είναι εγκαταστημένο στους σταθμούς εργασίας 
θα πρέπει να έχει ως κύριο καθήκον τη δημιουργία και διαχείριση των playlist του 
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συστήματος. Στη playlist θα εμφανίζονται τυπικά πληροφορίες όπως για παράδειγμα 
on-air και upcoming events, δευτερεύοντα events (όπως logos, CGs) κ.λπ. 

 Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στους σταθμούς εργασίας πρέπει να είναι φιλικό 
προς τους χειριστές (operators) για την ταχεία εξυπηρέτηση των καθημερινών τους 
εργασιών, όπως για παράδειγμα αυτή της μορφοποίησης της Playlist. Επίσης θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης στην on-air Playlist ενός καναλιού από 
τερματικό άλλου καναλιού με τρόπο που να μην επηρεάζεται η αξιόπιστη 
αναπαραγωγή των προγραμμάτων.  

 Θα πρέπει να έχει την ικανότητα ελέγχου της διακίνησης (εισαγωγής και εξαγωγής) 
και διαχείρισης του υλικού, μέσω δικτύου, ανάμεσα στους αποθηκευτικούς χώρους 
(άμεσο και μεσοπρόθεσμο) και σε αυτούς που διατίθενται σε άλλα συστήματα, όπως 
διατυπώνεται αναλυτικά στη παράγραφο 4.10. Σαν wrapper αναφοράς για τη 
διακίνηση των αρχείων ανάμεσα στους παραπάνω χώρους θα θεωρείται το MXF. 

 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των in, out, duration, name για κάθε 
clip που είναι καταχωρημένο μέσα στη βάση δεδομένων του αυτοματισμού. 

 Οι επικαιροποιημένες playlists που εισάγονται (import) στο σύστημα για κάθε κανάλι 
θα ενσωματώνονται στις αντίστοιχες τρέχουσες με την επιβεβαίωση των χειριστών.  

 Ο χειριστής θα διαθέτει τη δυνατότητα προσθήκης σε κάθε πρωτεύον γεγονός 
περισσοτέρων των δέκα (10) δευτερευόντων γεγονότων (secondary events) που θα 
συγχρονίζονται με ακρίβεια πλαισίου με ή χωρίς χρόνο-καθυστέρηση (offset). Η 
στιγμή εκτέλεσης και η διάρκεια όλων αυτών θα ορίζεται με αναφορά πάντα το 
κύριο γεγονός. 

 Θα πρέπει ο αυτοματισμός να ενημερώνει τον χειριστή, όταν στον ημερήσιο 
προγραμματισμό της playlist ενός καναλιού παρουσιάζονται φαινόμενα κενών ή 
υπερκάλυψης γεγονότων. Ειδικά στις περιπτώσεις που ένα προγραμματισμένο event 
είναι το επόμενο προς μετάδοση, αλλά ως υλικό δεν βρίσκεται διαθέσιμο, το 
σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επιλογής, 
από μια προκαθορισμένη, από τον χειριστή, εναλλακτική δρομολόγηση εφεδρικού 
υλικού ή/και την παράκαμψη του, αναπαράγοντας το αμέσως επόμενο, ώστε να 
διατηρηθεί η ομαλή και συνεχή λειτουργία του προγράμματος.  

Ενδεικτικά θα μπορούσε αυτόματα σε τέτοια περίπτωση ο αυτοματισμός να 
δρομολογεί τουλάχιστον τις ακόλουθες ροές εργασιών: 

 Τη διαδρομή μιας εφεδρικής πηγής (P2 player κ.λπ.). 

 Την επιλογή εφεδρικής λίστας του αυτοματισμού. 

 Θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμη με οπτικό τρόπο μέσα στην σελίδα 
απεικόνισης της Playlist (για το κάθε κανάλι) η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του 
μεταδιδόμενου γεγονότος. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να δημιουργηθεί η 
δυνατότητα countdown για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός της playlist, επιλέξει ο 
χειριστής.  

 Θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζει εκ νέου, αυτόματα, τη χρονική διάρκεια που 
υπολείπεται (countdown) μέχρι την αναπαραγωγή κάποιου event, λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν προσθήκη ή διαγραφή ενός ενδιάμεσου event.  
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 Η εισαγωγή της Playlist από συστήματα διαχείρισης προγράμματος 
(scheduling/traffic) θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον στα format TXT και XML. 

 Ο αυτοματισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να εξάγει σε αρχείο 
με επέκταση TXT και XML και να προβάλει στο τερματικό πληροφορίες που αφορούν 
το πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα as run log, καταγραφή σφαλμάτων, 
εκτελεσμένων playlist, στατιστικών στοιχείων κ.λπ. Οι πληροφορίες που θα 
απεικονίζονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα θα εξάγονται αυτόματα (σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ) ή/και χειροκίνητα εάν ζητηθεί από τον χειριστή. 

 Ο αυτοματισμός  θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξάγει αυτόματα, τις playlist  
των καναλιών, σε αρχείο τουλάχιστον της μορφής XML προς εκμετάλλευση των από 
το σύστημα Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG) του σταθμού, ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, καθώς επίσης και κάθε φορά  που 
πραγματοποιείται  μια μεταβολή μέσα σε αυτές. 

 Ο αυτοματισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει ή να βάζει τη ροή 
λειτουργίας μιας Playlist σε αναμονή.  

 Σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος θα πρέπει να γίνεται διακοπή της τρέχουσας 
playlist και εξυπηρέτηση του έκτακτου γεγονότος. Στη συνέχεια θα πρέπει να μπορεί 
να γίνεται επαναφορά  κατ’ επιλογήν:  

 Στο ίδιο χρονικό σημείο που έγινε η διακοπή και ξεκίνησε το έκτακτο 
γεγονός.  

 Στο χρονικό σημείο στο οποίο θα βρισκόταν εάν δεν είχε διακοπεί η 
αναπαραγωγή του. 

 Σε χρονικό σημείο που θα επιλέξει χειροκίνητα ο χειριστής. 

 Αναπαράγοντας ένα νέο event από το χρονικό σημείο που τέλειωσε το 
έκτακτο γεγονός αντικαθιστώντας εκείνο που διακόπηκε. 

 Η διακοπή και επαναφορά στη ροή της playlist σε  έκτακτο γεγονός θα πρέπει να 
γίνεται με άμεσο τρόπο, με τη βοήθεια προγραμματιζόμενων πλήκτρων (emergency 
buttons). Η δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση των emergency buttons θα 
πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται από τους χειριστές (ή/και administrators) με 
τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων που θα τους παρέχει το λογισμικό του 
συστήματος αυτοματισμού. 

 O χειριστής θα μπορεί να επέμβει για να αλλάξει-αντικαταστήσει το αμέσως 
επόμενο προγραμματισμένο event στην εκπεμπόμενη playlist, έως και δύο (2) 
δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση του. 

 Κάθε προγραμματισμένο προς μετάδοση οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να 
μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη ή και ίση των τριών (3) δευτερόλεπτων.   

 Θα πρέπει ο χειριστής να μπορεί να εισάγει/τροποποιεί σήματα trigger (π.χ. GPI 
flags) της playlist. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός event, θα πρέπει 
να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από τον ίδιο για να αλλάξει τουλάχιστον, τη 
διάρκεια (duration) και το out point του,  να προσθέσει ή  να αφαιρέσει GPI flags 
(triggers), γραφικά και οποιοδήποτε logo. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν οι εντολές πολλαπλής επιλογής (ομαδοποίησης), 
αντιγραφής, διαγραφής και επικόλλησης πρωτευόντων και δευτερευόντων events 
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από playlist καθώς και εγγραφών από τη βάση δεδομένων. Θα πρέπει, επίσης, να 
υπάρχει η δυνατότητα άθροισης της συνολικής χρονικής διάρκειας της κάθε ομάδας 
που προκύπτει από την εφαρμογή της εντολής.  

 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων, στη playlist, ενός  νέου 
event, το υλικού του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα (place holder), με 
δυνατότητα αυτόματης ή/και χειροκίνητης ενημέρωσης όταν εισαχθεί. 

 Ο αυτοματισμός θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα δημιουργίας εξαρτώμενων 
(slave) playlist (έως 3), από ένα ή περισσότερα κύρια κανάλια (έως 3), με μικρή 
διαφοροποίηση στο πρόγραμμα του εξαρτώμενου καναλιού.   

 ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία για την παρακολούθηση 
της κατάστασης λειτουργίας του, καθώς και των συνδέσεων του με τις υπόλοιπες 
συσκευές. Θα πρέπει, σε περίπτωση σφάλματος, να προβαίνει σε άμεση ειδοποίηση 
του χειριστή.  

 Θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση από το σύστημα, με απεικόνισή της μέσα στην 
αντίστοιχη λίστα αναπαραγωγής playlist των καναλιών μετάδοσης, τουλάχιστον στις 
εξής περιπτώσεις: 

 Όταν λείπει προγραμματισμένο υλικό από τις μονάδες άμεσης 
διαθεσιμότητας. Όταν υπάρχουν κενά ή/και επικαλύψεις στην playlist.  

 Όταν υπάρχει απώλεια επικοινωνίας του με το σύστημα εισαγωγής 
αναπαραγωγής και μετάδοσης καθώς και με το σύστημα αποθήκευσης 
άμεσης διαθεσιμότητας. Όταν υπάρχει έλλειψη διαθέσιμης 
χωρητικότητας στους αποθηκευτικούς χώρους (ingest/playout server, SAN 
storage). Σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις ο αυτοματισμός θα μπορεί 
να αναστέλλει λειτουργίες του όπως για παράδειγμα εγγραφής 
προγραμμάτων, μεταφορά δικτυακού υλικού (file import-export) μέχρι να 
επανέρθει η διαθέσιμη χωρητικότητα σε επιτρεπτά όρια (Κατ’ εκτίμηση 
στο 80 έως 90% της πραγματικής χωρητικότητας), που θα καθοριστούν 
κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε συνεργασία με τους 
διαχειριστές του συστήματος.  

 O αυτοματισμός οφείλει να κρατάει αρχείο καταγραφής συμβάντων (logs) για τις 
ενέργειες και τις εντολές που εκτελούνται εσωτερικά στο σύστημα τουλάχιστον για 
τους τελευταίους 6 μήνες. Το αρχείο θα πρέπει να είναι εξαγώγιμο.  

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Για το λειτουργικό σύστημα (OS) καθώς και για το λογισμικό εφαρμογών τόσο για 
την κύρια, όσο και για την εφεδρική μονάδα του συστήματος αυτοματισμού, θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί/ούν κύριος/οι και εφεδρικός/οί δίσκος/οι Enterprise class. 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η αντιγραφή των μεταβολών από κάθε 
κύριο φυσικό δίσκο, σε αυτόν που ορίζεται ως εφεδρικός του, ώστε ο δεύτερος να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση ανάκτησης των δεδομένων (recovery point objective: RPO) 
στην περίπτωση βλάβης.  

Επιθυμητές είναι λύσεις όπου η εγκατάσταση και λειτουργία του λειτουργικού 
συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών τόσο για την κύρια, όσο και για την 
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εφεδρική μονάδα του συστήματος αυτοματισμού γίνεται με αρχιτεκτονική RAID, οι 
οποίες θα λάβουν και επιπλέον βαθμολογία. 

 Στο λειτουργικό πρόγραμμα (OS) καθώς και στο λογισμικό θα πρέπει να 
λαμβάνονται, αυτόματα και τακτικά Backup. Ο προγραμματισμός της συχνότητας 
λήψης θα γίνεται σε συνεργασία με τους διαχειριστές. Υποχρέωση του προσφέροντα 
είναι η παροχή της συσκευής που θα λαμβάνει το Backup και του λογισμικού που θα 
πραγματοποιεί το Backup και Restore.  

 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

 Το σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα 
προσφερόμενα συστήματα μέσω κατάλληλων διεπαφών και εντολών ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη λειτουργικότητα για την πλήρωση των προδιαγραφών. 
Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου μέσω των τεχνικών που 
περιγράφονται ανά περίπτωση, του ακόλουθου εξοπλισμού της ΕΡΤ που θα 
ενσωματωθεί στο προσφερόμενο σύστημα:  

 4 x VTR player προς εισαγωγή οπτικοακουστικού υλικού, που διαθέτει και 
χρησιμοποιεί το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού της ΕΡΤ. Οι 
συγκεκριμένες συσκευές ελέγχονται μέσω  σειριακής διασύνδεσης. 

 1 x router (Nvision) που διαθέτει  Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων της ΕΡΤ. 
Η συγκεκριμένη συσκευή ελέγχεται μέσω διασύνδεσης Ethernet. 

 1 x σύστημα υποτιτλισμού (10 x θύρες ελέγχου) για 5 κανάλια σε πλήρη 
εφεδρεία που διαθέτει το τμήμα μετάδοσης προγράμματος (closed 
captions - Polistream). O έλεγχος των θυρών του γίνεται μέσω 
διασύνδεσης Ethernet. 

 1 x AD insertion and Digital program insertion (DPI) server (playbox: 
AddBox NEO) που διαθέτει η Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων της ΕΡΤ.  O 
έλεγχος του γίνεται μέσω GPI/GPO διασύνδεσης. 

 1 x SDI router που θα διατεθεί στην ΕΡΤ. Για την συγκεκριμένη απαίτηση 
θα πρέπει να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (για έλεγχο) 
τουλάχιστον των κατασκευαστριών εταιριών Evertz, Grass Valley, Imagine 
Communication, S-A-M, Ross. 

 Θα πρέπει η μονάδα ελέγχου να προσφερθεί με επιπλέον δέκα (10) σειριακές θύρες, 
επιπλέον δέκα (10) Ethernet θύρες και επιπλέον δεκαέξι (16) GPI &  δεκαέξι (16) GPO  
θύρες ελέγχου προς γενική χρήση, πέρα των θυρών ελέγχου που θα απαιτηθούν 
(παράγραφος 4.7.1.). Με τη χρήση των παραπάνω θυρών θα μπορεί το σύστημα 
αυτοματισμού να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τις παρακάτω εντολές: 

 Play. 

 Record. 

 Stop. 

 Preview. 

 Cue to Start. 

 Cue to next event. 

 Cue previous event. 
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 Cue to next section. 

 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ/CLIENTS 

 Θα πρέπει να προσφερθούν οκτώ (8) τερματικά, με τις απαιτούμενες άδειες, ούτως 
ώστε ο κάθε σταθμός εργασίας να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει όλες τις 
λειτουργίες ελέγχου όλων των καναλιών ταυτόχρονα (playout, recording, ingest, 
editing, monitoring και administrating). Οι υπολογιστές πρέπει να είναι Commercial 
Off The Shelf (COTS) προϊόντα και να είναι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά. Στην 
περίπτωση αντικατάστασης υπολογιστή ή επιμέρους μονάδων του, λόγω βλάβης, 
δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτική η προμήθεια του/των από την κατασκευάστρια ή 
ανάδοχο εταιρία αλλά θα μπορεί να γίνει και από την ευρύτερη ελληνική αγορά.  

 Οι σταθμοί εργασίας θα επικοινωνούν με την κεντρική μονάδα του αυτοματισμού 
μέσω τοπικού δικτύου από ένα  κύριο και εφεδρικό switch, το οποίο θα πρέπει να 
προσφερθεί.  

 Οι σταθμοί εργασίας θα προσφερθούν με όλα τα παρελκόμενα (keyboard, mouse, 
jog/shuttle στιβαρής κατασκευής κ.λπ.). Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτες 
γραφικών που να υποστηρίζουν την απεικόνιση των δεδομένων σε δυο (2) οθόνες 
κάνοντας χρήση της μιας ως επέκταση της άλλης, καθώς και από τις αντίστοιχες 
οθόνες ≥ 20”. Ο αριθμός των τερματικών ή/και των αδειών τους θα μπορούν να 
επεκταθούν μελλοντικά. Τα τερματικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 
προσφερόμενο rack, στο Machine Room του Master Control τηλεόρασης, σε χώρο 
που θα υποδείξει το αντίστοιχο τμήμα εργαστήριου του σταθμού σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 30 μέτρων. Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν στο χώρο εργασίας τους 
μόνο τα παρελκόμενα και τις οθόνες που είναι συνδεμένες στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η καλωδιακή υποδομή από τα Rack προς τα PC  clients είναι 
υποχρέωση της αναδόχου εταιρίας. Οι 8 σταθμοί εργασίας θα τοποθετηθούν στις 
εξής θέσεις εργασίας: 4 x playout, 3 x ingest, 1 x supervisor.  

 Για την εξασφάλιση εφεδρείας στη σύνδεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με το 
κεντρικό σύστημα αυτοματισμού, επιθυμητή λύση, η οποία θα λάβει επιπλέον 
βαθμολογία, είναι αυτή που θα υποστηρίζεται από δυο ξεχωριστές καλωδιακές 
γραμμές μέσω δυο καρτών δικτύου (με δυνατότητα ομαδοποίησης – teaming) προς 
τα προσφερόμενα switches (παράγραφος 4.8.2), Γίνεται αποδεκτή και η λύση όπου η 
εφεδρεία των καρτών δικτύου επιτυγχάνεται με την παροχή  διπλάσιου αριθμού (2x) 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, και με κατάλληλη διασύνδεση των απαιτούμενων 
περιφερειακών και παρελκομένων π.χ. μέσω κατάλληλων KVM switches, που είναι 
ευθύνη της διαγωνιζόμενης εταιρίας να προσφέρει.  

 ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  

 Το σύστημα αυτοματισμού θα υποστηρίζεται από επαρκή αριθμό rack mount Server 
όπως προκύπτει από την αρχιτεκτονική της εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν τη 
δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής (όπως περιγράφεται και στη παράγραφο 4.1.1). 
Ειδικότερα να υπάρχει εφεδρεία για τις παρακάτω μονάδες των server:  

 Κάρτες δικτύου (επιθυμητή και επιπλέον βαθμολογούμενη θα είναι μέσω 
ομαδοποιημένης διασύνδεσης- teaming).  

  Ηot swap τροφοδοτικά.  
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 Σκληρούς δίσκους σύμφωνα με τον όρο 4.6.1 (επιθυμητή και επιπλέον 
βαθμολογούμενη είναι η ιδιότητα hot swap), όπου η αντικατάσταση τους, 
σε περίπτωση βλάβης, δεν θα επηρεάζει τη συνεχή λειτουργία του 
συστήματος αυτοματισμού. 

 Σε περίπτωση που για την υλοποίηση του συστήματος απαιτηθεί η χρήση κάποιας 
συσκευής που δεν περιγράφεται στις προδιαγραφές τότε αυτή θα πρέπει να διαθέτει 
αντίστοιχη εφεδρεία. Ειδικά για τη περίπτωση που η βάση δεδομένων απαιτείται να 
εγκατασταθεί σε αυτόνομο server θα πρέπει να διατεθεί και αντίστοιχος εφεδρικός 
που θα λειτουργεί σε συγχρονισμό με τον βασικό server και θα  εξασφαλίζει την 
υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση του συστήματος.  

 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 Το προσφερόμενο σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να συνεργάζεται με τα 
υπόλοιπα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού σε μορφή 
αρχείων που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της η ΕΡΤ και η ΕΡΤ3. Αυτά είναι το 
σύστημα διαχείρισης παραγωγής (PrimeStream FORK για την ΕΡΤ και AVID 
Unity/Interplay για την ΕΡΤ3), το σύστημα διαχείρισης αρχείου (Dalet) και το 
σύστημα ελέγχου - μετατροπής κωδικοποίησης οπτικοακουστικού υλικού 
(Telestream-Vantage). Είναι απαιτητό η συνεργασία να γίνεται σε επίπεδο 
ανταλλαγής περιεχομένου (οπτικοακουστικού - ψηφιοποιημένου περιεχομένου) και 
μεταδεδομένων (metadata) και είναι επιθυμητές οι περαιτέρω δυνατότητες 
διαλειτουργικότητας. 

Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και υλικού θα πρέπει να μπορεί να γίνει 
κατά σειρά προτίμησης (με επιπλέον βαθμολόγηση στην πρώτη υλοποίηση) με 
τουλάχιστον ένα από τους παρακάτω τρόπους:  

 Μέσω διεπαφών API. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί και πίνακας με μια 
τουλάχιστον εν λειτουργία εγκατάσταση στην οποία έχει 
πραγματοποιηθεί παρόμοια διεπαφή με τα πιο προαναφερόμενα 
συστήματα. 

 Με εξαγωγή και ανταλλαγή των καταχωρημένων πληροφοριών 
(μεταδεδομένα) από τη βάση δεδομένων του σε format ευρείας 
διαθεσιμότητας (π.χ. XML).  

Τα προς μεταφορά αρχεία από τα προαναφερόμενα συστήματα θα πρέπει να 
μπορούν να κατευθύνονται κατά επιλογή από και προς το σύστημα άμεσης 
αποθήκευσης ή/και στο σύστημα μεσοπρόθεσμης αποθήκευσης.  
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5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (INGEST/PLAYOUT SERVER) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ  

 Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από δύο όμοια και αυτόνομα συστήματα για χρήση ως 
κύριο (main) και εφεδρικό (backup). Τα δυο συστήματα θα είναι συγχρονισμένα με 
ακρίβεια πλαισίου (frame accurate), παραμετροποιημένα σε λογική mirror και θα 
λειτουργούν active-active. 

 Το κάθε σύστημα (Main και Backup) που θα προσφερθεί θα πρέπει να απαρτίζεται 
από τουλάχιστον δύο επιμέρους αυτόνομες μονάδες.  

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΙΣΟΔΟΙ (INGEST)  

 Δυνατότητα εισαγωγής τριών (3) σημάτων SD-SDI/HD-SDI με audio σε μορφή 
embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E).  Θα υποστηρίζονται 
τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks). Για την 
εισαγωγή των ζωντανών  πηγών (live feed) και προς αποθήκευση και αναπαραγωγή 
των, οι  SDI είσοδοι από το MAIΝ και BACKUP σύστημα θα πρέπει να μπορούν, για 
λόγους  εφεδρείας, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και συγχρονισμένα (frame 
accurate). Οι  SDI είσοδοι από το MAIΝ και BACKUP σύστημα θα πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και αθροιστικά.  

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΞΟΔΟΙ (PLAYOUT)  

 Δυνατότητα εξαγωγής έξι (6) σημάτων SD-SDI/HD-SDI με audio σε μορφή embedded 
(συμπεριλαμβανομένου και του Dolby E). Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 
embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks).  

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ (ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/BI-DIRECTIONAL)  

 2 x SD-SDI/HD-SDI διπλής κατεύθυνσης (bi-directional). Ως θύρες εξόδου θα 
χρησιμοποιούνται για την προ-θέαση (Preview) του αποθηκευμένου ψηφιακού 
περιεχομένου και ως θύρες εισόδου για την αύξηση των SDI εισόδων εγγραφής 
(όπως αναφέρεται στη παράγραφο 5.2.1). 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 Η βασική επιλογή της ΕΡΤ, για πρότυπα συμπίεσης για όλο το σταθμό είναι το 
DVCPRO 50 για το SD και το AVCIntra 100 για το HD. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για την εισαγωγή των baseband σημάτων. 

 Ο server θα πρέπει να υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων με τις εξής 
κωδικοποιήσεις SD/HD: 

 DVCPRO 25, 50. 

 Long GOP 50. 

 IMX 30, 50. 

 XDCAMHD 422 (50Mbps). 

 AVC-Intra 50, 100. 
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 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (WRAPPERS)  

 Θα πρέπει να υποστηρίζονται τα πλέον διαδεδομένα wrappers και κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω: 

 MXF (OP1A κλπ).  

 MOV. 

 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 Τα κανάλια εξόδου του κύριου συστήματος (main ingest/playout servers) θα 
εκπέμπονται συγχρονισμένα με ακρίβεια πλαισίου (frame accuracy) με τα αντίστοιχα 
εφεδρικά τους (Backup ingest/playout servers).  

 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ  

 Θα πρέπει για την αποθήκευση του λειτουργικού συστήματος  να προσφερθεί με 
δίσκους, SSD (eMLC ή ανάλογους με μνήμη ημιαγωγών) ή SAS (Enterprise class).  

 Η διασύνδεση των δίσκων θα πραγματοποιείται με αρχιτεκτονική RAID που θα 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος μετά την αστοχία 
τουλάχιστον ενός δίσκου από το raid group. 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Η κάθε θύρα SDI εισόδου και εξόδου του συστήματος ingest/playout server θα 
ελέγχεται από τον αυτοματισμό από αντίστοιχη θύρα σειριακή ή δικτύου. 

 Το σύστημα ingest/playout server θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο VDCP 
(μέσω RS422 ή Ethernet) αλλά και να συνεργάζεται σε πιο ολοκληρωμένη μορφή, 
κάνοντας  χρήση κατάλληλων διεπαφών (Application Programming Interface: API), με 
το προσφερόμενο σύστημα αυτοματισμού. 

 Το κάθε σύστημα (main & backup) θα μπορεί να εισάγει και αναπαράγει σε block 
μορφή, στον αντίστοιχο άμεσο αποθηκευτικό χώρο, το τηλεοπτικό υλικό αλλά και να 
δέχεται και στέλνει υλικό σε μορφή αρχείου σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους 
άλλων συστημάτων μέσα στην εταιρεία, μέσω του έμμεσου αποθηκευτικού χώρου. 
Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων: 

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) διαδρομές διασύνδεσης, σε 
αρθρωτή δομή και σε διαφορετικές κάρτες, για τη επικοινωνία του με τον 
άμεσα αποθηκευτικό χώρο. Η διακίνηση του υλικού θα γίνεται υπό τον 
έλεγχο του αυτοματισμού. Ανάλογα με τη προσφερόμενη λύση θα 
διατίθεται ο κατάλληλος αριθμός και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα 
auto-negotiation και teaming ή FC με ταχύτητες τουλάχιστον 8Gbps, 
καθώς και με δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης ταχυτήτων FC μέχρι 
16Gbps. 

 θα πρέπει να διατεθεί κατάλληλη βαθμίδα Gateway με  δυο (2) 
τουλάχιστον διαδρομές διασύνδεσης, σε αρθρωτή δομή και σε 
διαφορετικές κάρτες,  με  τον  έμμεσο αποθηκευτικό χώρο. Η βαθμίδα 
gateway μπορεί  να εiναι είτε αυτόνομη εξωτερική είτε εσωτερική στο 
server (με το κατάλληλο λογισμικό) και θα πρέπει να υποστηρίζει 
πρωτόκολλα CIFS/FTP για τη δυνατότητα μεταφοράς του ψηφιακού 
υλικού μέσω δικτύου. Η διακίνηση του υλικού θα γίνεται υπό τον έλεγχο 
του αυτοματισμού. Ανάλογα με τη προσφερόμενη λύση θα διατίθεται ο 
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κατάλληλος αριθμός και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα auto-
negotiation και teaming ή FC με ταχύτητες. 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  

 Θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο λογισμικό διαχείρισης αναπαραγωγής και 
μετάδοσης ψηφιοποιημένου περιεχομένου από τις SDI θύρες του. Το λογισμικό θα 
έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πρόβλημα στο σύστημα 
αυτοματισμού) να δημιουργεί λίστες αναπαραγωγής. Οι λίστες αυτές θα 
λειτουργούν ανεξάρτητα και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αντίστοιχων 6 
καναλιών, οδηγώντας τις αντίστοιχες θύρες εξόδου (κανονικές ή/και εφεδρικές).  

 ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  

 Θα πρέπει ο κάθε server του συστήματος (main & backup) να διαθέτει επαρκή 
εφεδρεία τουλάχιστον σε: 

 Τροφοδοτικά (και αντικατάσταση τους εν θερμώ  - hot swap). 

 Σκληροί δίσκοι hot swap (εφεδρεία μέσω raid). 

 Θύρες δικτύου , για τον έλεγχο του συστήματος. 

 Ειδικότερα, για την αποφυγή αστοχίας, στην  περίπτωση προβλήματος στην 
επιλεγμένη πόρτα εξόδου εξυπηρέτησης ενός καναλιού, θα πρέπει άμεσα να 
ενεργοποιείται η δηλωμένη αντίστοιχη εφεδρική του.  

 Εφόσον για την μετακίνηση των αρχείων από το χώρο άμεσης αποθήκευσης προς το 
χώρο μεσοπρόθεσμης αποθήκευσης και αντίστροφα απαιτηθεί επιπλέον συσκευή 
π.χ. τύπου gateway, θα πρέπει η τελευταία να διαθέτει επαρκή εφεδρεία 
τουλάχιστον σε: 

 Τροφοδοτικά (και αντικατάσταση τους εν θερμώ  - hot swap) και 

 Κάρτες διασύνδεσης για τη επικοινωνία του με τον καθένα από τους 
αποθηκευτικούς χώρους (άμεσο και μεσοπρόθεσμο), ώστε η σύνδεση με 
καθένα από αυτούς να γίνεται με δυο διαδρομές για λόγους εφεδρείας. 
Ανάλογα με τη προσφερόμενη λύση θα διατίθεται ο κατάλληλος αριθμός 
και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα auto-negotiation και teaming 
ή/και FC με ταχύτητες τουλάχιστον 8Gbps, καθώς και με δυνατότητα 
μελλοντικής υποστήριξης ταχυτήτων FC μέχρι 16Gbps. 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ο κάθε server που θα προσφερθεί θα χρησιμοποιηθεί για την μετάδοση 
αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (διαφημίσεις, χορηγίες, μικρής και 
μεγάλης διάρκειας προγράμματα, ταινίες) και προγράμματα με χρονική μετατόπιση - 
καθυστέρηση. Θα πρέπει να υποστηρίζει και να πραγματοποιεί εγγραφές από VTR 
και ζωντανό πρόγραμμα (live) από οποιοδήποτε κανάλι εγγραφής είτε για να 
αποθηκευτεί, είτε στην περίπτωση του ζωντανού προγράμματος (όποτε απαιτηθεί) 
για να παίξει με μικρή καθυστέρηση σε κάποιο κανάλι εξόδου (live delay) ακόμα και 
όταν η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί.  

 Θα πρέπει να συνοδεύεται από γραφικό περιβάλλον χειριστή (GUI) διαχείρισης και 
ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και λειτουργιών του. Επίσης θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα ένδειξης προειδοποιήσεων (warning) και σφαλμάτων (alarms) 
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τουλάχιστον μέσω email σε κατάλληλους αποδέκτες. Για αυτή την περίπτωση, θα 
πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον το SNMP πρωτόκολλο. 

 H εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής στο περιθώριο (background), όπως για 
παράδειγμα: antivirus, εργαλεία logging, κ.λπ, δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμιά 
περίπτωση την real time/frame accurate απόδοση του server. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει και να αναπαράγει (μεταδίδει) το ένα πίσω από το άλλο 
υλικά με διαφορετικά format (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.2). 

 Το οπτικοακουστικό υλικό θα εισάγεται/εγγράφεται με ακρίβεια πλαισίου ως προς 
τη διάρκεια που καθορίζει η αντίστοιχη playlist του αυτοματισμού. 

 Το υλικό θα μπορεί να αναπαράγεται από τους ingest/playout servers, ακόμα και 
όταν είναι σε διαδικασία εγγραφής (SDI ingest) ή σε διαδικασία μεταφοράς μέσω 
δικτύου (import).  

 Ο server θα πρέπει  για κάθε κανάλι να διαθέτει ανεξάρτητες θύρες  
εισόδων/εξόδων HD & SD ή να έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη θύρα 
εισόδου/εξόδου του HD σε SD και αντίστροφα, αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί 
επανεκκίνηση. Επίσης θα μπορεί αυτόματα να κάνει τις αλλαγές Up/Down και Cross 
Conversion (τουλάχιστον στα 576i, 720p, 1080i), ανάλογα με το format του υλικού 
και την επιλογή θύρας εξόδου. 

 Θα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού με πολύ μικρή 
χρονική διάρκεια, μεγαλύτερης ή και ίσης των τριών (3) δευτερόλεπτων. 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Η κάθε μονάδα των συστημάτων εισαγωγής/αναπαραγωγής/μετάδοσης 
οπτικοακουστικού υλικού (κύρια και εφεδρική), θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
απαίτηση για ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου σε 
high definition (κωδικοποίησης AVC intra 100) σε όλες τις διαθέσιμες πόρτες SDI (in, 
out, preview) σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει και ικανή 
επεξεργαστική δύναμη για την ταυτόχρονη υλοποίηση των όποιων  διεργασιών 
χρειάζονται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

 Για την διακίνηση των αρχείων από το σύστημα μεσοπρόθεσμης αποθήκευσης προς 
το σύστημα άμεσης αποθήκευσης και αντίστροφα στην κάθε αλυσίδα (main & 
backup)  θα πρέπει να εξασφαλίζεται ρυθμός δια μεταγωγής τουλάχιστον 1500 
Mpbs, μέσω κατάλληλου gateway. 

 CLOSED CAPTIONING & SUBTITLING 

 Ο κάθε προσφερόμενος server θα πρέπει να ενσωματώνει βαθμίδα, για την σύνθεση 
ανεξάρτητων αρχείων υποτιτλισμού με το προς μετάδοση ψηφιακό υλικό στη κάθε 
μια από τις θύρες εξόδου του, συμπεριλαμβανομένου και από την αντίστοιχη άδεια 
χρήσης του.  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει αρχεία με μορφοποίηση τουλάχιστον .SCC, .CAP, .STL. 

 Ο server θα πρέπει να μπορεί να διατηρήσει και να προσαρμόσει το  αρχείο 
υποτίτλων σε περίπτωση που απαιτηθεί το ψηφιακό υλικό να περάσει από 
up/down/cross conversion, για να οδηγηθεί στην συνέχεια προς μετάδοση.  
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 Η βαθμίδα θα πρέπει να ακολουθεί για το SD και το HD τα πρότυπα για DVB subtitles 
και DVB teletext (ETSI ΕΝ300 743, EN 300 472 και WST/47). 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή και ενσωμάτωση διαφορετικών αρχείων 
υποτιτλισμού με περισσότερες της μιας γλώσσας και δυνατότητα μορφοποίησης των 
υποτίτλων (πχ γραμματοσειράς, χρώμα , μέγεθος κ.λπ.).  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον ASCII χαρακτήρες. 

 Θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο εργαλείο ελέγχου ώστε να μπορεί ο 
χειριστής να ελέγξει την πορεία ροής εργασιών, για την ενσωμάτωση των αρχείων 
υποτίτλων στο τελικό ψηφιακό υλικό και την επιβεβαίωση ότι διατηρήθηκε ο σωστός 
συγχρονισμός. 
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη και 
συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο), προσφέροντας 
ταυτόχρονα την ίδια ποιότητα υπηρεσιών, στις κυρίες και εφεδρικές μονάδες του 
ingest/playout server.  

 Το σύστημα αποθήκευσης άμεσης διαθεσιμότητας θα πρέπει να διαθέτει 
δυνατότητα αναβάθμισης εν λειτουργία. 

 Το σύστημα αποθήκευσης άμεσης διαθεσιμότητας θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τις πιο κάτω εφεδρικές μονάδες οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε 
ενεργή κατάσταση κατά την διάρκεια λειτουργίας: 

 Εφεδρικό τροφοδοτικό με δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ (hot 
swap). 

 Εφεδρικούς σκληρούς δίσκους (εφεδρεία μέσω raid) με δυνατότητα 
αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap). 

 Εφεδρικές κάρτες δικτύου. 

 Εφεδρικό ελεγκτή μονάδων δίσκων. 

 Θα πρέπει να προσφερθούν δυο όμοια και αυτόνομα εξωτερικά συστήματα 
αποθήκευσης για το οπτικοακουστικό υλικό, ένα για την κάλυψη των αναγκών, του 
κύριου συστήματος ingest/playout server και ένα για τις ανάγκες του αντίστοιχου 
εφεδρικού συστήματος, με εξασφαλισμένο τον απόλυτο συγχρονισμό περιεχομένου 
ανάμεσα στα δυο συστήματα. Στην προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά 
η προσφερόμενη αρχιτεκτονική, στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όποιο 
τμήμα εξοπλισμού ή λογισμικού είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη λειτουργία 
του συστήματος. 

 Τα συστήματα να είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και κατάλληλα για 
συνεχή χρήση. 

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Το κάθε σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να διαθέτει 2 ελεγκτές δίσκων (raid 
controllers), με συνολική μνήμη cache τουλάχιστον 32 GB (16 GB ανά ελεγκτή) και με 
λογική συνδεσμολογίας (συνεργασίας) active – active ώστε να παρέχεται η υψηλή 
διαθεσιμότητα με συνεχή πρόσβαση σε όλες τις μονάδες σκληρών δίσκων που 
υποστηρίζει το σύστημα αλλά και υψηλό εύρος διαμεταγωγής δεδομένων.  

 Το κάθε σασί (disk shelf) θα έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 12 σκληρών 
δίσκων.  

 Οι σκληροί δίσκοι που θα διαθέτει να είναι τύπου Enterprise Class 24/7 και να 
βρίσκονται σε συστοιχία RAID που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος μετά από την ταυτόχρονη αστοχία δύο δίσκων, ανά raid group.  
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 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα δίσκο spare (hot spare) ανά raid 
group  ο οποίος σε περίπτωση απώλειας κάποιου δίσκου να αναλαμβάνει το ρόλο 
του μέσα στο σύστημα .  

 Το αποθηκευτικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί  με δίσκους SAS (Enterprise 
class), με ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 6Gb/s και ταχύτητα περιστροφής 
τουλάχιστον 10K. Η χωρητικότητα των προτεινόμενων δίσκων θα περιορίζεται από το 
χρόνο αποκατάστασης (rebuild) του συστήματος, εν λειτουργία, σε περίπτωση 
απώλειας δίσκου. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες, 
εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του και την απαραίτητη απόδοση του 
συστήματος, για τις ανάγκες  εγγραφής και αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, 
όπως αποτυπώνεται στην παράγραφο 6.4. Ο χρόνος αποκατάστασης που ζητείται 
αφορά για δίσκους που έχουν καλύψει τουλάχιστον το 80 % της ωφέλιμης 
χωρητικότητας τους. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει διαγνωστικό πρόγραμμα και  να  παρέχει τη 
δυνατότητα ένδειξης προειδοποιήσεων (warning) και σφαλμάτων (alarms) 
τουλάχιστον για την ταχύτητα περιστροφής και την αρτιότητα των κυλίνδρων (bad 
blocks) ενός δίσκου. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή και ολοκληρωτικής απώλειας ενός 
δίσκου  θα πρέπει  να  διαθέτει  την ικανότητα να συνεχίζει να αναπαράγει, μέσα 
από τη λειτουργία raid, το περιεχόμενο της συστοιχίας των δίσκων, αποφεύγοντας το 
ενδεχόμενο απώλειας σήματος έστω και για ένα πλαίσιο. Επίσης θα πρέπει οι 
ενδείξεις αυτές να μεταφέρονται τουλάχιστον μέσω email, σε κατάλληλους 
αποδέκτες. Για αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον το 
SNMP πρωτόκολλο.  

 Η ελάχιστη ανά σύστημα ωφέλιμη (useable) χωρητικότητα αποθήκευσης του 
οπτικοακουστικού υλικού που θα προσφερθεί για την κάλυψη αναγκών του 
εξοπλισμού, θα είναι τουλάχιστον 70 ΤΒ. Η χωρητικότητα θα πρέπει να είναι 
κατανεμημένη σε υπομονάδες ιδίου τύπου. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι 
στην προσφορά τους να παραθέσουν την ονομαστική χωρητικότητα (raw capacity) 
σε ΤΒ και τον τύπο RAID που θα επιλεχθεί.  

 ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 Θα πρέπει να διαθέτει σε αρθρωτή δομή τουλάχιστον 2 θύρες FC ανά ελεγκτή για 
την διεπαφή του με τους ingest/playout servers ώστε η σύνδεση με αυτούς να 
γίνεται με δυο διαδρομές για λόγους εφεδρείας. Η ταχύτητα των προσφερόμενων FC 
διεπαφών να είναι τουλάχιστον 8Gbps (με προοπτική μελλοντικής υποστήριξης 
ταχυτήτων τουλάχιστον μέχρι τα 16Gbps) με δυνατότητα auto-negotiation. 
Εναλλακτικά θα μπορεί να διαθέτει σε αρθρωτή δομή τουλάχιστον 2 θύρες 10GbE  
ανά ελεγκτή με δυνατότητα auto-negotiation και teaming.   

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον 2 θύρες 1GbE-base-T ανά ελεγκτή, με 
δυνατότητα auto-negotiation και teaming για τη διεπαφή του με το υπόλοιπο δίκτυο 
για τον έλεγχο και την διαχείριση του.  

 Η σύνδεση ανάμεσα στα σασί (disk shelf) κάθε ελεγκτή θα διαθέτει διάταξη 
εναλλακτικής δρομολόγησης (dual path, autofailover). 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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 Το συνολικό προσφερόμενο εύρος ζώνης (aggregated bandwidth) για το κάθε ένα 
από τα συστήματα άμεσης αποθήκευσης (κύριο και εφεδρικό) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 4Gbps, ώστε να καλυφθεί η απαίτηση για ταυτόχρονη λειτουργία 
(κίνηση ψηφιακού περιεχομένου) σε high definition (κωδικοποίησης AVC intra 100)  
σε όλες τις διαθέσιμες πόρτες (SDI in, SDI out, SDI preview και δικτύου  μέσω 
πρωτοκόλλων όπως SMB, FTP, CIFS, NFS κ.λπ.). H τιμή του εύρους ζώνης που θα 
προσφερθεί θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις: εγγραφή ή 
ανάγνωση 11 καναλιών HD (σε κωδικοποίηση AVCIntra 100Mbps) καθώς και την 
ταυτόχρονη μεταφορά αρχείων με συνολικό ρυθμό διαμεταγωγής 1500Mbps. 
Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν 
επιπλέον βαθμολογία. 

 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τα στοιχεία αποθήκευσης του υλικού να 
εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος αρχείων (file system). Επίσης η 
διαχείριση τους θα πρέπει να μπορεί να γίνεται, είτε από τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό με κατάλληλο λογισμικό είτε  από διακριτό αυτόνομο server με 
κατάλληλη εφεδρεία (τροφοδοτικών και καρτών δικτύου) και με κατάλληλο 
λογισμικό, το οποίο θα συντονίζει την καταγραφή των metadata και την μεταβολή 
τους, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία σφαλμάτων.  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς δρόμους πρόσβασης (multipath) στον 
αποθηκευτικό χώρο μέσω των ελεγκτών. Οι δυο ελεγκτές θα διαμοιράζουν το βάρος 
της λειτουργίας. Στην περίπτωση βλάβης του ενός, το βάρος θα επωμίζεται ο άλλος 
και μετά την επαναφορά, θα γίνεται αυτόματα, η ανάληψη και ανακατανομή του 
φορτίου λειτουργίας τους. 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)  

 Όλο το εισαχθέν υλικό (με εγγραφή ή μεταφορά μέσω δικτύου) για το τμήμα 
μετάδοσης προγράμματος, θα συλλέγεται στους δυο (2) άμεσα αποθηκευτικούς 
χώρους των προσφερόμενων συστημάτων (κύριο και εφεδρικό) και θα είναι 
διαθέσιμο (μέσω συστήματος αυτοματισμού) για ταυτόχρονη αναπαραγωγή, 
συγχρονισμένα με ακρίβεια πλαισίου (frame accurate).  

 Όλο το υλικό θα αποθηκεύεται μια φορά στο κοινό αποθηκευτικό χώρο άμεσης 
διαθεσιμότητας και θα είναι διαθέσιμο συγχρόνως σε όλα τα κανάλια 
αναπαραγωγής του σταθμού.  

 Η αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος, λογισμικού και πιθανή επέκταση του 
συστήματος σε χωρητικότητα (scale out) θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζονται 
από το ίδιο file system και να πραγματοποιούνται χωρίς να επηρεάζεται η 
λειτουργικότητα του συστήματος.  

 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει την αδιάλειπτη λειτουργία του κατά 
την διάρκεια πιθανής: 

 επέκτασης (expansion) του συστήματος σε χωρητικότητα,  

 ενημέρωσης και αναβάθμισης του λογισμικού (firmware update & 
upgrade),  

 αντικατάστασης, τροφοδοτικών, 
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 αντικατάστασης σκληρού δίσκου, στην περίπτωση βλάβης, χωρίς να 
μειώνεται επίσης η απόδοση του συστήματος.  

 αυτόματης μεταγωγής (autofailover) στον εφεδρικό ελεγκτή (raid 
controller), 

 εναλλακτικής δρομολόγησης (multipath, autofailover) για τη διασύνδεση, 
του υποσυστήματος δίσκων του storage με τους εξυπηρετητές που το 
χρησιμοποιούν. 

 Η προσφερόμενη διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται μέσω γραφικού 
περιβάλλοντος (GUI) και Secure Command Line Interface (για ανάπτυξη scripting).  

 Το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για πλήρη 
εγκατάσταση και λειτουργία. (rack rails, SAS καλώδια, fiber optics, power cables 
κτλ.).  

 Θα πρέπει να παραδοθεί όλο το απαραίτητο λογισμικό καθώς και οι απαιτούμενες 
άδειες λειτουργίας για το σύνολο των προσφερόμενων.  
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7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ (MASTER CONTROL SWITCHER WITH CHANNEL BRANDING 

CAPABILITIES) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη και 
συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο).  

 Θα πρέπει να προσφερθούν έξι (6) τράπεζες μίξης συνεχείας (Master control 
switcher: MCS) που θα κατανεμηθούν, η καθεμία ξεχωριστά, για την κάλυψη των 
αναγκών της ΕΡΤ στα εξής κανάλια: ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ERTHD, ERTWEB, ERTWORLD1 και 
ERTWORLD2.  

 Για τα προαναφερόμενα συστήματα τραπεζών μίξης συνεχείας θα  πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται εφεδρείες οι οποίες:  

 Στην περίπτωση επιλογής αρχιτεκτονικής από το διαγωνιζόμενο με 
τράπεζες μίξης συνεχείας που δεν θα συγκροτούν τμήμα ολοκληρωμένης 
λύσης, όπως συμβαίνει σε  συστήματα ingest/playout server τύπου 
integrated / channel box, θα αποτελούνται από τέσσερις (4) επιπλέον 
όμοιες, αυτόνομες και ανεξάρτητες  τράπεζες μίξης καθώς και από δυο (2) 
μονάδες εισαγωγής λογοτύπων (Logo inserter), όλες τοποθετημένες σε 
διαφορετικό frame από αυτό των 6 κύριων τραπεζών μίξης συνεχείας 
(παράγραφος 7.1.2). Οι 10 συνολικά τράπεζες μίξης συνεχείας θα πρέπει 
να είναι αρθρωτής δομής (modular), με δυνατότητα αντικατάστασης των 
πλακετών τους και των τροφοδοτικών εν θερμώ (hot swappable), χωρίς 
την ανάγκη επανεκκίνησης ή απενεργοποίησης της κάθε συσκευής ή του 
Frame, όπου είναι εγκατεστημένες (σχέδιο κεφ. 31). Η  κάλυψη της 
εφεδρείας των τραπεζών μίξης συνεχείας αναλύεται ως εξής:  

 Τα 4 από τα 6 κανάλια του σταθμού  θα διαθέτουν, το καθένα,  δυο 
όμοιες και αυτόνομες τράπεζες μίξης συνεχείας  για χρήση, η μια, ως 
κύρια (main) και η δεύτερη, ως  εφεδρική της (backup). Οι δύο αυτές 
μονάδες (τράπεζες μίξης συνεχείας), θα πρέπει να είναι 
συγχρονισμένες μεταξύ τους με ακρίβεια πλαισίου (frame accurate). 

 Τα υπόλοιπα 2 κανάλια του σταθμού θα έχουν το καθένα  μια τράπεζα 
μίξης συνεχείας για την χρήση της κύριας μονάδας και μια συσκευή 
logo inserter ως εφεδρική της. Στο κεφάλαιο 9 αναπτύσσονται 
λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των επιθυμητών  logo inserter.  

 Τα Frame θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρεία στα τροφοδοτικά τους και 
τη  δυνατότητα αντικατάστασης τους εν θερμώ, χωρίς την ανάγκη 
επανεκκίνησης ή απενεργοποίησης ολόκληρου του frame. Επίσης, θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, για χειροκίνητο έλεγχο και 
παραμετροποίηση τους,  μέσω θυρών δικτύου. 

 Στην περίπτωση επιλογής αρχιτεκτονικής όπου οι τράπεζες μίξης 
συνεχείας θα ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένα συστήματα, όπως 
συμβαίνει σε συστήματα ingest/playout server τύπου integrated/channel-
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in-a-box, οι εφεδρείες θα αποτελούνται από έξι (6) επιπλέον, όμοιες και 
αυτόνομες τράπεζες μίξης συνεχείας (συνολικά 12). Το κάθε κανάλι του 
σταθμού, στη περίπτωση αυτή θα διαθέτει δυο όμοιες και αυτόνομες 
τράπεζες μίξης συνεχείας  για χρήση, ως κύριας (main) και εφεδρικής 
(backup). Οι δύο  αυτές βαθμίδες (τράπεζες μίξης συνεχείας), θα πρέπει 
να είναι συγχρονισμένες με ακρίβεια πλαισίου (frame accurate). Στο 
κεφάλαιο 12.12 παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται να 
διαθέτει η τράπεζα μίξης συνεχείας  σε αρχιτεκτονική ενσωματωμένων/ 
ολοκληρωμένων συστημάτων (integrated/channel-in-a-box). 

 Οι αρχιτεκτονικές λύσεις που θα επιλεχθούν (7.1.2  &  7.1.3) θα πρέπει να διαθέτουν, 
για τον χειροκίνητο έλεγχο (και διαχείριση) τους, τουλάχιστον: 

 Τέσσερα (4) hardware Μaster control panel (MCP) ως κύριο μέσο ελέγχου 
των τραπεζών μίξης συνεχείας και για τις δυο προτεινόμενες λύσεις 
(7.1.3.1 & 7.1.3.2) με  χρήση που αναλύεται ως εξής: μια κονσόλα ελέγχου 
τράπεζας μίξης συνεχείας (Master Control Panel: MCP)  ανά 2 κανάλια, για 
τον έλεγχο  των κύριων και εφεδρικών μονάδων τους και μια MCP για 
εφεδρική χρήση (χωρίς εγκατάσταση). Τα προσφερόμενα MCP θα πρέπει 
να διαθέτουν  εφεδρεία στα τροφοδοτικά τους και τη  δυνατότητα 
αντικατάστασης τους εν θερμώ, χωρίς την ανάγκη επανεκκίνησης ή 
απενεργοποίησης των συσκευών. 

 Τρία (3) Software Control Panels με το αντίστοιχο hardware που 
απαιτείται για τη χρήση τους, ως εφεδρικό μέσο ελέγχου στην περίπτωση 
αστοχίας των αντίστοιχων hardware control panel, με χρήση όπως 
περιγράφηκε στην 7.1.4.1, καλύπτοντας πλήρως όλες τις λειτουργίες τους.  

 Η κάθε κονσόλα μίξης συνέχειας (MCS) θα πρέπει να προσφερθεί, με δυνατότητα 
εισαγωγής δυο (2) σημάτων εισόδου SD-SDI/HD-SDI (τύπου Α / Β), με audio σε 
μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E).  Θα υποστηρίζονται 
τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks).  

 Θα πρέπει να προσφερθεί με τουλάχιστον τέσσερις (4) εξόδους σημάτων SD-SDI/HD-
SDI (Program, Preset, Clean και Aux), με audio σε μορφή embedded 
(συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E). Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 
embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks).  

 Θα πρέπει επίσης να προσφερθεί με μια (1) τουλάχιστον παθητική παράκαμψη 
(bypass) του σήματος εισόδου στην έξοδο, στην περίπτωση αστοχίας υλικού. 

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) ζεύγος εισόδων Fill και Key, για την 
σύνδεση της με εξωτερική συσκευή εισαγωγής λογοτύπων και γραφικών (Channel 
Branding).  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα, υποστήριξης δισδιάστατων ψηφιακών βίντεο 
εφέ (2D DVE) με τις παρακάτω τουλάχιστον δυνατότητες: 

 squeeze back. 

 squeeze and reveal.  

 picture in picture. 

 picture sizing. 
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με τη δυνατότητα SDI προ-θέασης του επιθυμητού αποτελέσματος πριν την 
αναπαραγωγή του.  

 Θα πρέπει να διαθέτει είσοδο Genlock. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει για την μεταφορά και αποθήκευση, ψηφιακού 
υλικού και περιεχομένου, από και προς  αυτό, τουλάχιστον: 

 μια (1) θύρα δικτύου και 

 μια θύρα USB  

 Το master control Panel (hardware & software) θα πρέπει να διαθέτει  για να μπορεί 
να ελέγχει και να επιλέγει χειροκίνητα, από την τράπεζα μίξης συνεχείας 
τουλάχιστον τις παρακάτω κατηγορίες  λειτουργιών: 

 δυο (2) σειρές γραμμών Preset/Program με τουλάχιστον δώδεκα (12) 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα για την κάθε γραμμή,  για τον  έλεγχο των 
εξόδων του router στο κάθε σταθμό.  

 δέκα (10) προγραμματιζόμενα push button για Macro εφαρμογές (πχ για 
τη δυνατότητα ελέγχου ανά περίπτωση, της μια  από τις 4  
προσφερόμενες τράπεζες μίξης που του αντιστοιχούν) και μνήμες 
διαφόρων παραμέτρων της κονσόλας. 

 κατάλληλο αριθμό πλήκτρων για τον έλεγχο των εσωτερικών graphing key 
layers, 

 κατάλληλο αριθμό πλήκτρων για τον έλεγχο των εξωτερικών fill & Key 
inputs,  

 ανεξάρτητα πλήκτρα για τον έλεγχο των Video και audio transitions 
μεταξύ των Α-Β εισόδων της κονσόλας μίξης,  

 ανεξάρτητα πλήκτρα για τον έλεγχο της στάθμης ήχου και τη μεταβολή 
στην αρίθμηση των καναλιών ήχου (shuffling) των εισόδων  
Preset/Program (Α-Β). 

 ανεξάρτητα πλήκτρα για τον έλεγχο επιλογής ενσωμάτωσης, στο σήμα 
εξόδου, ψηφιακών δισδιάστατων βίντεο εφέ  (2D DVE). 

 Οι προσφερόμενες λύσεις εκτός από τη δυνατότητα χειροκίνητης διαχείρισης (και 
ελέγχου), θα πρέπει να υπόκεινται σε δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης, 
από τον προσφερόμενο αυτοματισμό που θα πραγματοποιείται μέσω θύρας 
σειριακής ή/και δικτύου.  

 Συγκεκριμένα ο αυτοματισμός θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει και να επιλέγει, 
ανεξάρτητα κατά περίπτωση, από την τράπεζα μίξης συνεχείας τουλάχιστον: 

 Όλες τις πηγές σημάτων του router που εισάγονται σε αυτό (SDI A-B & 
external Fill/key inputs)  

 τα εσωτερικά graphics keys layers και τα δείγματα των γραφημάτων 
(templates) που έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευτεί και πρόκειται να 
δημιουργηθούν στην τελική εικόνα, 

 τα δείγματα (template) με DVE εφέ που έχουν δημιουργηθεί και 
αποθηκευτεί μέσω της τράπεζας μίξης συνεχείας, καθώς και τις εισόδους 
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των σημάτων, για την τροφοδοσία των εφέ (μέσω του προσφερόμενου 
router).  

 στην κάθε θύρα εξόδου, ή/και σε όλες μαζί, της τράπεζας μίξης συνεχείας: 

 Το Video Transition μεταξύ των Α-Β SDI σημάτων (τουλάχιστον σε fade-
cut, cut, cross-fade, cut fade, V-fade and wipe),  

 Το Audio Transition μεταξύ των Α-Β SDI σημάτων (τουλάχιστον 
σε cross-fade, V-fade and cut),  

 Την επιλογή που διαθέτει η τράπεζα μίξης για ρύθμιση της έντασης 
των καναλιών ήχου, μεμονωμένα (Left, Right) αλλά και 
ομαδοποιημένα (Audio gain) στις πόρτες εξόδου. 

 Τις επιλογές που διαθέτει η τράπεζα μίξης για την αναδιοργάνωση των 
καναλιών ήχου στην έξοδο του SDI σήματος (όπως για 
παράδειγμα LLR, RLR, SUM)  

 Η απόσταση εγκατάστασης χειριστηρίων ελέγχου: 30 μέτρα/έκαστο. Θα πρέπει να 
προσφερθεί η απαραίτητη καλωδίωση. 

 Τα συστήματα θα πρέπει να είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και 
κατάλληλα για συνεχή χρήση. 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα εισαγωγής πρότυπων γραφημάτων (templates) 
και άλλων μορφών γραφικών και animation. Θα πρέπει να μπορεί να τα απεικονίζει 
είτε αυτόνομα είτε σε μορφή σύνθετων σελίδων, που θα δημιουργεί ο χειριστής, με 
τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα, μέσω των Keyers. Οι δυνατότητες γραφικών θα 
περιλαμβάνουν στατικά, κινούμενα, επαναλαμβανόμενα (μορφή loop), κείμενα και 
αντικείμενα και ήχοι (text, logos, animated & static objects, κ.λπ.) πάνω από το video 
σήμα. Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα 
λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 

 Η τράπεζας μίξης που θα προσφερθεί για την αποθήκευση των template και των 
άλλων γραφικών, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον συνολική εσωτερική μνήμη  
χωρητικότητας 2GB και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο (εσωτερικό ή εξωτερικό) τύπου 
flash memory ή hard disk, τουλάχιστον 4 GB. Προδιαγραφές που υπερέχουν των 
βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί το λογισμικό και όλες οι άδειες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση και διαχείριση δυναμικών επαναλαμβανόμενων κειμένων (static and 
dynamic text crawl), σταθερών και κινουμένων στοιχείων (logos, animated objects, 
κ.λπ.). Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της απεικόνισης 
καθώς και του περιεχομένου των γραφικών από τον αυτοματισμό. 
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8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤΎΠΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ (CHANNEL 

BRANDING) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ  

 Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη και 
συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο). 

 Θα πρέπει να προσφερθούν έξι (6) ανεξάρτητες και αυτόνομες συσκευές εισαγωγής 
λογοτύπων και γραφικών (Channel Branding) που θα κατανεμηθούν, η κάθε μια 
ξεχωριστά, για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ στα εξής κανάλια: ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, 
ΕΡΤHD, ERTWEB, ERTWORLD1 & EΡTWORLD2. Σκοπός τους είναι η ταυτόχρονη 
προσφορά υπηρεσιών, σε γραφικά, στα κύρια (ΜΑΙΝ) και εφεδρικά (BACKUP) 
συστήματα της ΕΡΤ μέσω των τραπεζών μίξης συνεχείας & logo inserter, στους 
τρόπους αρχιτεκτονικής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 7.1.3.  

 Δύναται να γίνει αποδεκτή και προσφερόμενη λύση από τους διαγωνιζόμενους  με 
ενσωματωμένο hardware ή software plugin γραφικών συστημάτων, στις τράπεζες 
μίξης καθώς και στα  ολοκληρωμένα συστήματα εισαγωγής και αναπαραγωγής 
(ingest/playout server), εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
κεφάλαιο 12.  

 Ο προσφερόμενος αυτοματισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου 
των λειτουργιών της συγκεκριμένης συσκευής, σειριακά ή μέσω δικτύου, μέσω 
τυποποιημένων βασικών εντολών, όπως προδιαγράφονται αντίστοιχα από τα 
πρωτόκολλα VDCP και intelligent interface language ή/και με μεγαλύτερο βαθμό 
ενσωμάτωσης, με τη χρήση κατάλληλων διεπαφών για τη διασύνδεση τους 
(Application Programming Interface: API), ή/και μέσω οδηγών του προγράμματος 
τους (native drivers).  

 Η κάθε συσκευή θα πρέπει να προσφερθεί με όλα τα παρελκόμενα για το 
χειροκίνητο έλεγχο (Keyboard, mouse) καθώς και οθόνη ≥ 20’’. Η απόσταση 
εγκατάστασης των χειριστηρίων ελέγχου: 30 μέτρα/έκαστο. Θα πρέπει να 
προσφερθεί η απαραίτητη καλωδίωση. 

 Η συσκευή θα πρέπει να είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και κατάλληλα 
για συνεχή χρήση.  

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Θα πρέπει να προσφερθεί με δυνατότητα εισαγωγής τουλάχιστον δυο (2) σημάτων 
εισόδου SD-SDI/HD-SDI με audio σε μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  
του Dolby E).  

 Θα πρέπει να διαθέτει, την υποστήριξη δισδιάστατων ψηφιακών βίντεο εφέ (2D 
DVE)  τουλάχιστον της μορφής: 

 Squeeze back. 

 Squeeze and reveal. 

 Picture in picture. 

 Picture sizing. 
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Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν 
επιπλέον βαθμολογία. 

 Θα πρέπει να διατίθεται η δυνατότητα προ-θέασης του επιθυμητού αποτελέσματος 
Video, σε SDI monitor και σε οθόνη υπολογιστή καθώς και του αντίστοιχου ήχου σε 
ηχεία, πριν την αναπαραγωγή του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει και μια 
(1) έξοδο σήματος SD-SDI/HD-SDI. Δύναται να γίνει αποδεκτή και η λύση εξόδου 
αναλογικού σήματος SD υπό τη προϋπόθεση ότι σε αυτή θα οδηγείται, με κατάλληλη 
μετατροπή στην ίδια ψηφιακή οθόνη, το σήμα εξόδου SD-SDI/HD-SDI. 

 Θα πρέπει να διαθέτει μια (1) είσοδο για εισαγωγή σήματος αναφοράς χρονισμού 
(Genlock).  

 Θα πρέπει να προσφερθεί με δυνατότητα παράκαμψης (Bypass) του σήματος 
εισόδου στην έξοδο (Fail safe Bypass OUT) της συσκευής. 

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον από μια (1) έξοδο Fill & Key για εξαγωγή σήματος 
SD-SDI/HD-SDI.  

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες δικτύου με ταχύτητες τουλάχιστον 
των 1Gbps-base-T, σε εφεδρεία με δυνατότητες teaming, για την μεταφορά από και 
προς αυτό ψηφιοποιημένο περιεχόμενο από το δίκτυο της εταιρίας. 

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες USB. 

 Για τη δυνατότητα ελέγχου όλων των λειτουργιών του, από το προσφερόμενο 
σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να διαθέτει: 

 μια (1) σειριακή θύρα 

 μια (1) θύρα δικτύου και  

 τουλάχιστον οκτώ (8) x GPI/ GPO προς γενική χρήση. 

 Θα πρέπει για την λειτουργία του συστήματος του να προσφερθεί με δίσκους, SSD 
(eMLC ή ανάλογους με μνήμη ημιαγωγών) ή SAS (Enterprise class) με ταχύτητες 
δίαυλου τουλάχιστον 6Gb/s, ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 10K και 
χωρητικότητας ο καθένας τουλάχιστον 1ΤΒ. Η διασύνδεση των δίσκων θα 
πραγματοποιείται με αρχιτεκτονική RAID που θα εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη 
ταχύτητα του λειτουργικού συστήματος και την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος τουλάχιστον μετά την αστοχία τουλάχιστον ενός δίσκου.  

 Το σύστημα να  παρέχει τη δυνατότητα ένδειξης προειδοποιήσεων (warning) και  
σφαλμάτων (alarms) τουλάχιστον για την ταχύτητα περιστροφής και την αρτιότητα 
των κυλίνδρων (bad blocks) ενός δίσκου, σε περίπτωση σφαλμάτων ή και 
ολοκληρωτικής απώλειας ενός δίσκου και των θυρών του (SDI, LAN, SERIAL, κλπ). Οι 
ενδείξεις αυτές υπό την εποπτεία του συστήματος αυτοματισμού, θα 
αποτυπώνονται στις οθόνες των σταθμών εργασίας των χειριστών του αυτοματισμού 
αλλά και θα μεταφέρονται μέσω email σε κατάλληλους αποδέκτες. Για αυτή την 
περίπτωση, θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον το SNMP πρωτόκολλο. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί με δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακών αρχείων video 
σύμφωνα με τα πρότυπα συμπίεσης και αρχείων (wrappers) που έχει θέσει ως 
βασική επιλογή η ΕΡΤ στις παραγράφους 5.5 και 5.6. Επίσης θα πρέπει να 
προσφερθεί με δυνατότητα εισαγωγής αρχείων γραφικών τουλάχιστον με 
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μορφοποίηση TGA, TIF και BMP και αντίστοιχα την εισαγωγή αρχείων ήχου 
τουλάχιστον σε WAV.  

 Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει εφεδρείες τουλάχιστον των παρακάτω μονάδων:  

 Εφεδρικό τροφοδοτικό hot swap (ενεργό). 

 Σκληροί δίσκοι hot swap (εφεδρεία μέσω raid) 

 Εφεδρική κάρτα δικτύου (ενεργή).  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Η συγκεκριμένη συσκευή που θα προσφερθεί θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί, 
να εισάγει και να τοποθετεί σε διάφορα σημεία στο επίπεδο της οθόνης, 
ανεξαρτήτου μεγέθους, ταυτόχρονα, κινούμενα, επαναλαμβανόμενα, δυναμικά και 
μη κείμενα, στοιχεία και ήχους (text, logos, animated & static objects, audio κ.λπ.), 
καθώς επίσης και video σε μορφή αρχείου (ανεξαρτήτου μεγέθους), με 
αναπαραγωγή όλων αυτών πάνω από το βασικό (background) video σήμα. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί με τη δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και 
αναπαραγωγής ολοκληρωμένης σύνθετης εικόνας με τουλάχιστον 7 επίπεδα, 
χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή υλικά της παρ. 8.3.1. Προδιαγραφές που υπερέχουν 
των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 

 Θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε από τα 2D DVE εφέ που 
αναφέρθηκαν για να πετύχει την προαναγγελία του προγράμματος του καναλιού, 
συνδυάζοντας μια Live feed πηγή, ένα ψηφιακό βίντεο υλικό, ένα δυναμικό 
κινούμενο γραφικό, εναλλασσόμενα κείμενα μαζί με ή χωρίς το λογότυπο του 
σταθμού. 

 Θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί μέσω του αυτοματισμού, με συστήματα Traffic 
επιδεικνύοντας τα διαθέσιμα σύνθετα γραφήματα (template) που θα  βρίσκονται 
διαθέσιμα στη βάση δεδομένων του, ώστε να λαμβάνονται υπόψιν στον 
προγραμματισμό των δευτερευόντων γεγονότων, της λίστας αναπαραγωγής του 
κάθε καναλιού.  

 Θα πρέπει να προσφερθεί με τη δυνατότητα συνεργασίας εφαρμογών, γραφικών και 
video, που χρησιμοποιεί η ΕΡΤ και ΕΡΤ3 για την εισαγωγή που δημιουργούνται με 
προγράμματα Αdobe after effects & Photoshop, Μaxon Cinema 4D και Autodesk 3D 
studio Max.  

 Θα πρέπει να διατεθούν 2 επιπλέον άδειες της εφαρμογής διαχείρισης και 
επεξεργασίας των γραφημάτων, για εγκατάσταση τους σε υπολογιστές του τμήματος 
γραφικών.  
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9. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (LOGO INSERTER) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη και 
συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο). 

 Θα πρέπει να προσφερθούν δυο (2) αυτόνομες και ανεξάρτητες συσκευές εισαγωγής 
λογότυπου (logo inserter) για την κάλυψη των αναγκών εφεδρείας αντίστοιχων 
καναλιών στην περίπτωση αστοχίας των τραπεζών μίξης συνεχείας τους. Επίσης 
γίνεται αποδεκτή και η λύση προμήθειας καρτών αρθρωτής δομής (modular)  σε 
κοινό frame το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ενεργό εφεδρικό τροφοδοτικό με 
δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap). Γίνεται επίσης αποδεκτή και η 
εγκατάσταση τους σε frame των εφεδρικών τραπεζών  μίξης (παρ. 7.1.3.1).  

 Θα πρέπει να διαθέτει μνήμη για λειτουργία Time Base Corrector (TBC) μετά την 
είσοδο του σήματος για να καλύπτει πιθανό αποσυγχρονισμό στην εναλλαγή των 
σημάτων που διέρχονται από το Logo inserter. 

 Oι συσκευές ή/και το Frame που αναφέρθηκαν ως λύσεις πιο πάνω θα πρέπει να 
είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και κατάλληλα για συνεχή χρήση.  

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Η κάθε συσκευή ή κάρτα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια (1) θύρα εισόδου 
που να δέχεται SD-SDI/ HD-SDI σήματα, με audio σε μορφή embedded Dolby E.  

 Θα πρέπει να διαθέτει μια (1) είσοδο (Fill & Key) για είσοδο σήματος SD-SDI/HD-SDI.  

 θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες εξόδου SD-SDI/ HD-SDI σημάτων, 
με audio σε μορφή embedded Dolby E. Οι θύρες αυτές αναλύονται σε μια (1) 
Program OUT, και μια (1) Preview.  

 θα πρέπει να προσφερθεί με παράκαμψη (bypass), χωρίς ενεργά στοιχεία, του 
σήματος εισόδου στην έξοδο (Fail safe Bypass OUT) της συσκευής.  

 θα πρέπει να διαθέτει ενεργό εφεδρικό τροφοδοτικό με  δυνατότητα 
αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap).   

 θα πρέπει να διαθέτει μια (1) θύρα χρονισμού. 

 Για τη δυνατότητα ελέγχου όλων των λειτουργιών του από το προσφερόμενο 
σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να διαθέτει μια (1) σειριακή θύρα ή μια (1) θύρα 
δικτύου και  τουλάχιστον 8 x GPI/ GPO προς γενική χρήση. 

 θα πρέπει να διαθέτει  τουλάχιστον μια (1) θύρα δικτύου ταχύτητας 1Gbps-base-T, 
για την μεταφορά από και προς άλλες μονάδες, των λογοτύπων και γραφημάτων. 

 θα πρέπει να διαθέτει δυο (2) ανεξάρτητα εσωτερικά keyer με δυνατότητα έκθεσης 
προβολής σταθερών, κινουμένων γραφικών (logos, animated graphics, text static, 
text crawl). Θα πρέπει να υποστηρίζει για την εισαγωγή γραφικών μορφοποίησης 
(formats) τουλάχιστον, TGA, TIF, BMP, JPEG, για την εισαγωγή ήχων τουλάχιστον σε 
WAV.  

 Θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό χώρο αποθήκευσης των γραφικών με 
χωρητικότητα τουλάχιστον 4 Gb για την κάλυψη των αναγκών των 2 keyers με 
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δυνατότητα επέκτασης τους στο διπλάσιο της προσφερόμενης χωρητικότητας (≥8 
GB).   
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10. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩN (CHANGE-OVER SWITCH) - 

ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη και 
συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο).  

 Θα πρέπει να προσφερθούν έξι (6) αυτόνομες και ανεξάρτητες συσκευές change 
over switch που θα κατανεμηθούν, η καθεμία ξεχωριστά, για τον έλεγχο  του 
διερχόμενου σήματος στην κύρια και εφεδρική (Main & Backup)  αλυσίδα του κάθε 
καναλιού της ΕΡΤ. Επίσης γίνεται αποδεκτή και η λύση προμήθειας καρτών 
αρθρωτής δομής (modular)  σε κοινό frame το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ενεργό 
εφεδρικό τροφοδοτικό με δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap). 

 Οι μεταγωγείς, σε περίπτωση απουσίας σήματος (Main) θα επιλέγουν το εφεδρικό 
σήμα (Backup) και θα ενημερώνουν μέσω email κατάλληλους αποδέκτες. Για αυτή 
την περίπτωση, θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον το SNMP πρωτόκολλο. Θα 
πρέπει η αλλαγή όμως να μπορεί να γίνει και χειροκίνητα από τους χειριστές. 

 Η κάθε μια  συσκευή (ή κάρτα) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες 
εισαγωγής 3G/HD/SD –SDI σημάτων με audio σε μορφή embedded. Θα 
υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio 
tracks). 

 θα πρέπει να προσφερθεί με μια (1) τουλάχιστον παθητική παράκαμψη (bypass) του 
σήματος εισόδου στην έξοδο, στην περίπτωση αστοχίας υλικού. 

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες 3G/HD/SD –SDI για την προ θέαση 
των αντίστοιχων σημάτων εισόδου. 

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια (1) θύρα για την έξοδο του  επιθυμητού SDI 
σήματος. 

 Θα πρέπει να διαθέτει μια (1) είσοδο για εισαγωγή σήματος αναφοράς χρονισμού. 

 Θα πρέπει να διατηρεί σταθερό τον χρονισμό των σημάτων στην έξοδο, κατά τη 
μεταγωγή μεταξύ των διαφορετικών σημάτων που έρχονται στις  θύρες εισόδου του 
(clean silent switch). 

 Είναι δυνατή η ενσωμάτωση των λειτουργιών της μονάδας Loudness control (κεφ. 
11) στην μονάδα αυτή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ελέγχου της στάθμης loudness των ήχων και να την προσαρμόζει τουλάχιστον με το 
να καθορίζει μια συγκεκριμένη στάθμη εξόδου για κάθε κανάλι, ακολουθώντας τα 
πρότυπα προδιαγραφών των ITU-R BS1170 και ΕBU-R 128. Στην περίπτωση αυτή δεν 
χρειάζεται να προσφερθεί η μονάδα του κεφαλαίου 11.  

 Θα πρέπει να διαθέτει χειροκίνητη δυνατότητα ελέγχου όλων των λειτουργιών του. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου του και από το προσφερόμενο 
σύστημα αυτοματισμού μέσω μιας (1) σειριακής θύρας ή μιας (1) θύρας δικτύου και  
τουλάχιστον 8 x GPI/ GPO προς γενική χρήση. 
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11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (AUTOMATIC LOUDNESS 

METER & CONTROL) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ 

  Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη 
και συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο).  

 Θα πρέπει να προσφερθούν έξι (6) αυτόνομες και ανεξάρτητες συσκευές ελέγχου και 
ρύθμισης στάθμης ήχου loudness στο SDΙ σήμα εξόδου, για τους ήχους κάθε 
καναλιού της ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ERTWORLD1, ERTWORLD2, ΕΡΤHD και ERTWEB). 
Επίσης γίνεται αποδεκτή και η λύση προμήθειας καρτών αρθρωτής δομής (modular)  
σε κοινό frame το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ενεργό εφεδρικό τροφοδοτικό με 
δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap). 

 To loudness control θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα προδιαγραφών των ITU-R 
BS1170 και ΕBU-R 128.  

 Η καθυστέρηση του σήματος στην έξοδο μετά την επεξεργασία του από το loudness 
control πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του ενός ένα frame. 

 Το loudness control σύστημα που θα προσφερθεί θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει και 
επεξεργαστεί τον ήχο loudness σε κάθε κανάλι ήχου αλλά και τη συνολική στάθμη 
για 2 στερεοφωνικά (2.0) και 4 surround εξόδους (5.1). 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 Θα πρέπει να διαθέτει δυο (2) τροφοδοτικά, με δυνατότητα αντικατάστασης τους εν 
θερμώ (hot swap). 

 Η κάθε συσκευή ή κάρτα (modular) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια (1) θύρα 
εισόδου που να δέχεται SD-SDI/ HD-SDI σήματα, με STEREO/Dolby E/Dolby Digital 
audio σε μορφή embedded. 

 Η κάθε συσκευή ή κάρτα (modular) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια (1) θύρα 
εξόδου SD-SDI/ HD-SDI σήματος, , με STEREO και Dolby E audio σε μορφή embedded. 

 θα πρέπει να προσφερθεί με παράκαμψη (bypass), χωρίς ενεργά στοιχεία, του 
σήματος εισόδου στην έξοδο (Fail safe Bypass OUT) της συσκευής ή της κάρτας 
(modular).  

 θα πρέπει να διαθέτει μια (1) θύρα Genlock. 

 Oι συσκευές ή/και το Frame που αναφέρθηκαν ως λύσεις πιο πάνω θα πρέπει να 
είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και κατάλληλα για συνεχή χρήση.  
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12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ (INTEGRATED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι απαιτήσεις για την περίπτωση επιλογής 
αρχιτεκτονικής με ολοκληρωμένα συστήματα, όπου ενσωματώνονται οι βαθμίδες των 
διακριτών συστημάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω (κεφάλαια: 5, 7, 8 και 11). 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από δυο (2) όμοια και αυτόνομα συστήματα για χρήση 
ως κύριο (main) και εφεδρικό (backup), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ στα 
εξής κανάλια: ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ERTHD, ERTWEB, ERTWORLD1 και ERTWORLD2.  

 Το κάθε σύστημα (Main και Backup) που θα προσφερθεί, θα πρέπει να απαρτίζεται 
από επιμέρους αυτόνομες μονάδες (server), της ιδίας κατασκευάστριας εταιρίας  και 
ιδίου μοντέλου, για την κάλυψη των αναγκών του κάθε καναλιού της ΕΡΤ: 

 Για τις ανάγκες εγγραφής και προ θέασης υλικού από το σύστημα άμεσης 
αποθήκευσης θα χρησιμοποιούνται η ιδία (-ες) μονάδα (-ες) για όλα τα 
κανάλια (υποσύστημα Α). 

 Αντίθετα για την διαχείριση των ζωντανών εκπομπών και την 
αναπαραγωγή του αποθηκευμένου υλικού θα χρησιμοποιείται 
διαφορετική μονάδα (-ες) για κάθε κανάλι  (υποσύστημα Β). 

 Οι server του υποσυστήματος Α θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποθήκευση του 
ιδίου υλικού στους χώρους άμεσης αποθήκευσης (main & backup) συγχρονισμένες 
με ακρίβεια πλαισίου.  

 Τα  υποσυστήματα Β του κάθε συστήματος  θα είναι συγχρονισμένα με ακρίβεια 
πλαισίου (frame accurate), παραμετροποιημένα σε λογική mirror και θα λειτουργούν 
active-active.  

 Για την κάλυψη των αναγκών εισαγωγής (εγγραφής και μεταφοράς) και 
αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, στα ολοκληρωμένα συστήματα  (main και 
backup) θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα αποθήκευσης άμεσης διαθεσιμότητας 
όπως προδιαγράφεται στο κεφάλαιο 6. 

 Η κάθε μονάδα (server) των συστημάτων θα πρέπει να διαθέτει μια (1) είσοδο για 
εισαγωγή σήματος αναφοράς χρονισμού (Genlock). 

 Τα συστήματα θα πρέπει να είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και 
κατάλληλα για συνεχή χρήση. 

 Η απόσταση εγκατάστασης χειριστηρίων ελέγχου: 30 μέτρα/έκαστο. Θα πρέπει να 
προσφερθεί η απαραίτητη καλωδίωση 

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΙΣΟΔΟΙ  

 Το υποσύστημα Α (παράγραφος 12.1.2.1) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης εισαγωγής τριών (3) σημάτων SD-SDI/HD-SDI, με audio σε μορφή 
embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E), με σκοπό την αποθήκευση τους 
στο σύστημα άμεσης διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Θα υποστηρίζονται 
τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks). Στην 
περίπτωση εισαγωγής ζωντανών  πηγών (live feed) προς αποθήκευση, οι  SDI είσοδοι 
από το MAIΝ και BACKUP υποσύστημα θα πρέπει να μπορούν, για λόγους  
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εφεδρείας, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και συγχρονισμένα (frame accurate), 
για να  γράψουν κοινό υλικό. Οι  SDI είσοδοι από το MAIΝ και BACKUP υποσύστημα 
θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αθροιστικά. 

 Το υποσύστημα Β (παράγραφος 12.1.2.2) για κάθε κανάλι, θα πρέπει να 
προσφερθεί, με τη δυνατότητα εισαγωγής δυο (2) σημάτων εισόδου SD-SDI/HD-SDI 
από το router της ΕΡΤ, με audio σε μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  
του Dolby E). Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video 
channel (8 audio tracks).  

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ (ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/BI-DIRECTIONAL)  

 Το υποσύστημα Α (παράγραφος 12.1.2.1) θα έχει τη δυνατότητα δυο (2) σημάτων 
SD-SDI/HD-SDI διπλής κατεύθυνσης (bi-directional), με audio σε μορφή embedded 
(συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E). Ως θύρες εξόδου θα χρησιμοποιούνται για 
την προ-θέαση (Preview) του αποθηκευμένου ψηφιακού περιεχομένου και ως θύρες 
εισόδου για την αύξηση των SDI εισόδων εγγραφής (όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 12.2.1). Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε 
video channel (8 audio tracks). 

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΞΟΔΟΙ (PLAYOUT)  

 Το κάθε υποσύστημα Β  (Main και Backup) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
εξαγωγής τουλάχιστον των εξής τριών (3) σημάτων SD-SDI/HD-SDI (συνολικά 18 για 
κάθε σύστημα), με audio σε μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του 
Dolby E): 

  Ένα κύριο σήμα εξόδου (ProGraM).  

 Ένα σήμα εξόδου (CLEAN) με δυνατότητα επιλογής του βαθμού σύνθεσης 
από τα Down Stream Keyers.  

 Ένα σήμα εξόδου (PreSeT). 

Υποστηρίζοντας τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio 
tracks. 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.2 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (WRAPPERS) 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.6.1 

 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.8.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.8.2. 

 Για την αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου με βίντεο υλικό, προς επεξεργασία 
και άμεση αναπαραγωγή, θα πρέπει να κάνει χρήση του χώρο άμεσης διάθεσης του 
αποθηκευτικού υλικού. Δύναται να γίνουν αποδεκτές και λύσεις με τοπικούς δίσκους 
για την αποθήκευση των προς χρήση γραφικών. Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να επιλεχθούν δίσκοι, χωρητικότητας ο καθένας τουλάχιστον του 1ΤΒ, σε 
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αρχιτεκτονική RAID, που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος μετά την αστοχία τουλάχιστον ενός δίσκου από το raid group. 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Ο προσφερόμενος αυτοματισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου 
των λειτουργιών του κάθε συστήματος (main & backup), σειριακά ή μέσω δικτύου. 

 Ο κάθε server των υποσυστημάτων Α & Β (main & backup) θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον δυο (2) διαδρομές διασύνδεσης, σε αρθρωτή δομή και σε διαφορετικές 
κάρτες, για τη επικοινωνία του με τον άμεσο αποθηκευτικό χώρο. Η διακίνηση του 
υλικού θα γίνεται υπό τον έλεγχο του αυτοματισμού. Ανάλογα με τη προσφερόμενη 
λύση θα διατίθεται ο κατάλληλος αριθμός και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα 
auto-negotiation και teaming ή/και FC με ταχύτητες τουλάχιστον 8Gbps, καθώς και 
με δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης ταχυτήτων FC μέχρι 16Gbps 

 Το υποσύστημα Α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) διαδρομές 
διασύνδεσης, για τη επικοινωνία του με τον έμμεσο αποθηκευτικό χώρο, μέσω 
κατάλληλης βαθμίδας gateway, για το κάθε σύστημα (main & backup), είτε 
αυτόνομης είτε εσωτερικής στο server (με το κατάλληλο λογισμικό). Θα πρέπει η 
βαθμίδα gateway να υποστηρίζει πρωτόκολλα CIFS/FTP για τη δυνατότητα 
μεταφοράς ψηφιακού υλικού μέσω δικτύου με άλλους αποθηκευτικούς χώρους, 
άλλων συστημάτων μέσα στη ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα. Η διακίνηση του υλικού θα 
γίνεται υπό τον έλεγχο του αυτοματισμού. Ανάλογα με τη προσφερόμενη λύση θα 
διατίθεται ο κατάλληλος αριθμός και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα auto-
negotiation και teaming ή/και FC με ταχύτητες τουλάχιστον 8Gbps, καθώς και με 
δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης ταχυτήτων FC μέχρι 16Gbps. 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Κάθε server του συστήματος (main & backup), θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
απαίτηση για ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου σε 
high definition (κωδικοποίησης AVC intra 100) σε όλες τις διαθέσιμες πόρτες SDI (in, 
out, preview) σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει και ικανή 
επεξεργαστική δύναμη για την ταυτόχρονη υλοποίηση της όποιας  διεργασίας του 
σήματος χρειάζεται ανά περίπτωση (πχ Βίντεο εφέ, γραφικά κ.λπ.) σύμφωνα με τις 
λειτουργικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.13.2. 

 ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.11.1. 

 Ειδικότερα, για την αποφυγή αστοχίας, στην  περίπτωση προβλήματος στην 
επιλεγμένη πόρτα εξόδου εξυπηρέτησης ενός καναλιού, θα πρέπει άμεσα να 
ενεργοποιείται η δηλωμένη του αντίστοιχου εφεδρικού server.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.11.3 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.2  
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 Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο λογισμικό σε κάθε server του υποσυστήματος Β 
(main & backup),  για την αναπαραγωγή υλικού σε περίπτωση βλάβης του 
συστήματος αυτοματισμού.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.4. 

 Το κάθε υποσύστημα Β (παράγραφος 12.1.2.2) θα πρέπει να διαθέτει 
ενσωματωμένες τις παρακάτω δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου, χειροκίνητα και 
μέσω του αυτοματισμού: 

 Τράπεζας μίξης συνεχείας (MCS).  

 Μηχανής παραγωγής γραφικών. 

 Ρυθμιστή ακουστότητας (loudness meter & control). 

 Ενσωμάτωσης εξωτερικών, ανοιχτών ή κλειστών υποτίτλων (Closed 
caption & subtitles). 

 Ενσωμάτωσης ακουστικής περιγραφής.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.8. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.4. 

 MASTER CONTROL SWITCHER  (MCS) & GRAPHICS ENGINES 

Ο κάθε προσφερόμενος server του υποσυστήματος Β στην κύρια αλυσίδα (main) και 
Backup αλυσίδα θα πρέπει να ενσωματώνει από μια (1) ίδια βαθμίδα MCS και μια (1) 
ίδια βαθμίδα παραγωγής γραφικών (graphics engines), συνολικά δηλαδή θα 
περιλαμβάνουν 12 MCS και 12 graphics engines. Οι δυνατότητες που απαιτούνται να 
διαθέτουν περιγράφονται παρακάτω:  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα εισαγωγής πρότυπων γραφημάτων (templates) 
και άλλων μορφών γραφικών και animation τουλάχιστον με μορφοποίηση TGA, TIF 
και BMP και αρχείων ήχου σε WAV. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, 
επεξεργασίας και αναπαραγωγής ολοκληρωμένης σύνθετης εικόνας με τουλάχιστον 
7 επίπεδα, σε διάφορα σημεία στην επιφάνεια της οθόνης μέσω εσωτερικών Keyers 
(Μ/Ε, DSK). Τα γραφικά που θα συνθέτουν τη τελική εικόνα όταν προστεθούν πάνω 
από το βασικό (background) video σήμα, θα μπορεί να είναι διαφορετικών μεγεθών, 
στατικά ή κινούμενα, επαναλαμβανόμενα (μορφή loop), κείμενα, αντικείμενα και 
ήχοι (text, logos, animated & static objects, audio κ.λπ.), καθώς επίσης και video σε 
μορφή αρχείου (ανεξαρτήτου της διάρκειας).  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακών αρχείων video 
σύμφωνα με τα πρότυπα συμπίεσης και αρχείων (wrappers) που έχει θέσει ως 
βασική επιλογή η ΕΡΤ στις παραγράφους 12.5. και 12.6.  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα, υποστήριξης δισδιάστατων ψηφιακών βίντεο 
εφέ (2D DVE) με τις παρακάτω τουλάχιστον δυνατότητες: 

 squeeze back. 

 squeeze and reveal.  

 picture in picture. 

 picture sizing. 
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με τη δυνατότητα προ-θέασης του επιθυμητού αποτελέσματος σε οθόνη, πριν την 
αναπαραγωγή του. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.3. 

 Θα πρέπει ο server να μπορεί να ελέγχει και να επιλέγει κατά περίπτωση, 
χειροκίνητα, μέσω κατάλληλου λογισμικού και από τον αυτοματισμό, μέσω 
κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας: 

 Όλες τις πηγές σημάτων που εισάγονται σε αυτό (SDI A-B), μέσω του 
router που θα διατεθεί από την ΕΡΤ. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να 
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (για έλεγχο) τουλάχιστον των 
κατασκευαστριών εταιριών Evertz, Grass Valley, Imagine Communication, 
S-A-M, Ross. 

 Τα επιθυμητά εσωτερικά graphics keys layers 

 Τα δείγματα των γραφημάτων (templates) που έχουν δημιουργηθεί και 
αποθηκευτεί και πρόκειται να εισαχθούν στην τελική εικόνα. 

 Συμπληρωματικές λειτουργίες όπως: 

 Το Video Transition μεταξύ σημάτων clip / clip, clip / live feed, live feed 
/ live feed, τουλάχιστον σε cut fade, cross-fade, V-fade,  

 Τη ρύθμιση της έντασης των καναλιών ήχου, μεμονωμένα (left, right) 
αλλά και ομαδοποιημένα (audio gain). 

 Τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης των καναλιών ήχου (όπως για 
παράδειγμα LLR, RLR, SUM).  

 Ειδικότερα επίσης, για το χειροκίνητο έλεγχο (και διαχείριση) θα πρέπει να 
προσφερθούν συνολικά στην συγκεκριμένη αρχιτεκτονική λύση: 

 Τέσσερα (4) hardware Μaster control panel (MCP) ως κύριο μέσο ελέγχου 
των τραπεζών μίξης συνεχείας με  χρήση που αναλύεται ως εξής: από μια 
(1) κονσόλα ελέγχου τράπεζας μίξης συνεχείας (Master Control Panel: 
MCP)  ανά 2 κανάλια, για τον έλεγχο  των κύριων και εφεδρικών μονάδων 
τους και μια MCP για εφεδρική χρήση (χωρίς εγκατάσταση). Τα 
προσφερόμενα MCP θα πρέπει να διαθέτουν  εφεδρεία στα τροφοδοτικά 
τους και τη  δυνατότητα αντικατάστασης τους εν θερμώ, χωρίς την 
ανάγκη επανεκκίνησης ή απενεργοποίησης των συσκευών. 

 Από τρία (3) Software Control Panel, με το αντίστοιχο hardware που 
απαιτείται για τη χρήση τους, ως εφεδρικό μέσο ελέγχου στην περίπτωση 
αστοχίας των αντίστοιχων hardware control panel, με χρήση όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, καλύπτοντας πλήρως όλες τις λειτουργίες τους.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.6. 

 LOUDNESS METER & CONTROL 

 Ο κάθε προσφερόμενος server του υποσυστήματος Β του κάθε καναλιού στην κύρια 
αλυσίδα (main)  και εφεδρική αλυσίδα (backup) θα πρέπει να ενσωματώνει μία (1) 
βαθμίδα ρύθμισης και ελέγχου ακουστότητας, συνοδευόμενη και από την αντίστοιχη 
άδεια χρήσης. Συνολικά θα απαιτηθούν δώδεκα (12).  
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 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.4. 

 Η κάθε βαθμίδα θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει και επεξεργαστεί τον ήχο loudness 
σε κάθε κανάλι ήχου, του ψηφιακού αρχείου προς αναπαραγωγή,  καθώς και τη 
συνολική στάθμη για 2 στερεοφωνικά (2.0) και 4 surround εξόδους (5.1). 

 CLOSED CAPTIONING & SUBTITLING 

 Ο κάθε προσφερόμενος server του υποσυστήματος Β του κάθε καναλιού στην κύρια 
αλυσίδα (main)  και εφεδρική αλυσίδα (backup) θα πρέπει να ενσωματώνει μια (1) 
βαθμίδα, για την σύνθεση ανεξάρτητων αρχείων υποτιτλισμού με το προς μετάδοση 
ψηφιακό υλικό, συμπεριλαμβανομένου και από την αντίστοιχη άδεια χρήση του. 
Συνολικά θα απαιτηθούν δώδεκα (12). 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει αρχεία με μορφοποίηση τουλάχιστον .SCC, .CAP, .STL. 

 Ο server θα πρέπει να μπορεί να διατηρήσει και να προσαρμόσει το  αρχείο 
υποτίτλων σε περίπτωση που απαιτηθεί το ψηφιακό υλικό να περάσει από 
up/down/cross conversion, για να οδηγηθεί στην συνέχεια προς μετάδοση.  

 Η βαθμίδα θα πρέπει να ακολουθεί για το SD και το HD τα πρότυπα για DVB subtitle 
και DVB teletext (ETSI ΕΝ300 743, EN 300 472 και WST/47). 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή και ενσωμάτωση διαφορετικών αρχείων 
υποτιτλισμού με περισσότερες της μιας γλώσσας και δυνατότητα μορφοποίησης των 
υποτίτλων (πχ γραμματοσειράς, χρώμα , μέγεθος κ.λπ.).  

  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον ASCII χαρακτήρες. 

 Θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο εργαλείο ελέγχου ώστε να μπορεί ο 
χειριστής να ελέγξει την πορεία ροής εργασιών, για την ενσωμάτωση των αρχείων 
υποτίτλων στο τελικό ψηφιακό υλικό και την επιβεβαίωση ότι διατηρήθηκε ο σωστός 
συγχρονισμός.  

 AUDIO DESCRIPTION 

 Ο κάθε προσφερόμενος server του υποσυστήματος Β του κάθε καναλιού στην κύρια 
αλυσίδα (main)  και εφεδρική αλυσίδα (backup) θα πρέπει να ενσωματώνει μια (1) 
βαθμίδα, για την σύνθεση ανεξάρτητου αρχείου ήχου για την υπηρεσία ακουστικής  
περιγραφής, συμπεριλαμβανομένου και από την αντίστοιχη άδεια χρήση του. 
Συνολικά για την κάθε αλυσίδα (MAIN & BACKUP) θα απαιτηθούν έξι (6).  

 Θα πρέπει να μπορεί να ενσωματώνει το συγκεκριμένο αρχείο ήχου σε 
προκαθορισμένα  κανάλια embedded ήχου. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει αρχεία τουλάχιστον σε μορφή .WAV. 

13. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο προμηθευτής ανάλογα με την προσφερόμενη τεχνική λύση, θα μπορεί να 
προσφέρει μεταγωγό (switch) με συνδυασμό συνδέσεων ή χωριστoύς μεταγωγούς 
(switches) Ethernet και FC. 
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 Η διασύνδεση του εξοπλισμού αυτοματισμού, εισαγωγής- αναπαραγωγής, gateway 
(εφόσον κρίνεται από τους διαγωνιζομένους αναγκαίο), άμεσης αποθήκευσης, 
μεσοπρόθεσμης αποθήκευσης και channel branding με οπτικές ίνες ή/και καλώδια 
χαλκού, τα τελευταία μόνο σε περίπτωση που ο κατασκευαστής κρίνει ότι  επαρκούν 
για τις υπάρχουσες αποστάσεις ανάμεσα στις συσκευές,  θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται με διπλή δρομολόγηση και διπλούς μεταγωγούς, χωρίς μοναδικό 
σημείο αστοχίας (single point of failure).  

 Τα προσφερόμενα switches θα έχουν δυνατότητα να υπόκεινται σε έλεγχο και 
παραμετροποίηση (managed switches) από σειριακή θύρα. Θα πρέπει να διαθέτουν 
τη δυνατότητα διαχείρισης, τουλάχιστον μέσω command line interface, Web ή GUI 
interface, Monitoring port. Επίσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πλήρους 
συνεργασίας με τα συστήματα διαχείρισης (NMS) που διαθέτει η ΕΡΤ (Nagio και HPE 
NNMi). Να δοθεί με τη προσφορά η προτεινόμενη αρχιτεκτονική της 
συνδεσμολόγησης, με αιτιολόγηση για την επιλεγόμενη λύση π.χ. χρήση VLANs, 
priorities, κ.λ.π. Η παραμετροποίηση του νέου δικτύου θα πραγματοποιηθεί από την 
προσφέρουσα εταιρία, σε συνεργασία με τους Administrator.  

 Θα πρέπει τα προσφερόμενα switches να διαθέτουν τουλάχιστον πρωτόκολλα 
SNMPv1, v2 και v3, Bridge MIB, Telnet, FTP, DNS client για IP resolution, Network 
Time Protocol (ΝΤP).  

  O μέσος χρόνος μεταξύ των βλαβών των προσφερόμενων λύσεων (MTBF) θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 130.000h. Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών 
απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 

 H προτεινομένη τεχνική λύση θα πρέπει να προσφερθεί με μνήμη τουλάχιστον των 
512ΜΒ και μνήμης μόνιμης κατάστασης (Flash) τουλάχιστον των 128ΜΒ.  

 Τα προσφερόμενα switch θα πρέπει για την διασφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών τους (QoS) να παρέχουν: 

 Υποστήριξη επαναπροσδιορισμού της προτεραιότητας (Differentiated 
Services Code Point field (DSCP) 802.1p QoS/CoS, )  

 Υποστήριξη Strict Priority Queuing 

 SWITCH (FIBER CHANNEL/10 Gbps ETHERNET)  

  Θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες θύρες, δομές (modules) και τύπο διεπαφών 
(π.χ. SFP) για τη διασύνδεση τουλάχιστον με τα συστήματα: 

 Ingest και playout servers. 

 Αποθήκευση άμεσης πρόσβασης. 

 Switch του εσωτερικού δικτύου της ΕΡΤ (μέσω πολύτροπης οπτικής ίνας - 
Multi mode ΟΜ3) και 

 Mε ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από τους διαγωνιζόμενους για την πλήρη 
λειτουργία του προδιαγραφόμενου εξοπλισμού.  

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 14 θύρες επιπλέον του αριθμού θυρών που 
αναφέρονται στον προηγούμενο όρο. Διασύνδεση μικρότερων switch (switch 
stacking) για την εκπλήρωση του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων θυρών δεν 
γίνεται αποδεκτή. 
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 Θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον τουλάχιστον 2 θύρες, για τη μελλοντική διασύνδεση 
(stacking ports) δεύτερου switch. Η ταχύτητα διασύνδεση τους θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20 Gbps (Full duplex).  

 H επέκταση (εξωτερική ή με την προσθήκη εσωτερικών καρτών) τουλάχιστον στο 
διπλάσιο των προσφερόμενων θυρών του να πραγματοποιείται, δίχως να 
επηρεαστεί η αδιάλειπτη, συνεχή λειτουργία και απόδοση. Προδιαγραφές που 
υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν επιπλέον 
βαθμολογία. 

 Οι θύρες του switch θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα με κατάλληλη αλλαγή 
interface να μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν ως συνδέσεις χαλκού ή 
οπτικών ινών Ethernet μέχρι 40 Gbps και οπτικής ίνας (FC) τουλάχιστον έως 16 Gbps 
ανάλογα με την βασική επιλογή του προμηθευτή. 

 Η χωρητικότητα του προσφερόμενου μεταγωγέα (switch capacity) θα πρέπει να 
υπερβαίνει αθροιστικά το non-blocking όλων των θυρών που θα προσφερθεί, για 
όλα τα πιθανά μεγέθη πακέτων. 

 Θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικές βαθμίδες τουλάχιστον για τη τροφοδοσία. Τα 
τροφοδοτικά, οι διεπαφές (interface) και τα modules θα είναι αρθρωτής δομής, με 
δυνατότητα αντικατάστασης τους εν θερμώ, σε περίπτωση βλάβης. 

 Για κάθε switch θα πρέπει να προσφερθεί και το εφεδρικό του, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφεδρεία της δικτύωσης και να μην αποτελεί μοναδικό σημείο 
αστοχίας (single point of failure).  

 SWITCH (1Gbps ETHERNET)  

 Τα switches (1Gbps Ethernet) θα χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση, μεταφορά 
(πληροφοριών και αρχείων), διαχείριση και έλεγχο των προσφερόμενων:  

 Συστημάτων αυτοματισμού (servers και τερματικών),  

 Συστημάτων Ingest και playout servers,  

 Συστήματος αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης,  

 Master control switcher & channel branding, master control panel,  

 (Channel Branding). 

 Μονάδων εισαγωγής λογοτύπων (Logo inserter). 

 Μονάδων αυτόματης ρύθμισης ακουστικότητας (Loudness). 

 Mε ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από τους διαγωνιζόμενους για την πλήρη 
λειτουργία του προδιαγραφόμενου εξοπλισμού.  

 Θα πρέπει να διαθέτει, επιπλέον, τουλάχιστον 2 x 10 Gbps θύρες για τη διασύνδεση 
του με την υπόλοιπη δικτυακή υποδομή και 2 x10 Gbps ελεύθερες θύρες για stacking 
ή ειδική θύρα (stacking module) για τη διασύνδεση, μελλοντικά, δεύτερου switch (ως 
επέκταση) και με ταχύτητα διασύνδεση τους τουλάχιστον 20 Gbps (Full duplex). 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον τουλάχιστον 20 ελεύθερες θύρες του 1 Gbps. 
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης τουλάχιστον στο διπλάσιο των 
προσφερόμενων θυρών του, δίχως να επηρεαστεί η αδιάλειπτη, συνεχή λειτουργία 
και απόδοση. Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της 
παρούσας θα λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 
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 Θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικές βαθμίδες τροφοδοσίας  

 Για κάθε switch θα πρέπει να προσφερθεί και το εφεδρικό του ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφεδρεία της δικτύωσης και να μην αποτελεί μοναδικό σημείο 
αστοχίας (single point of failure).  

 Θα πρέπει να διαθέτει non-blocking εύρος δια μεταγωγής (point to point bandwidth) 
που να επιτρέπει τη ταυτόχρονη λειτουργία όλων των θυρών του. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΤ3 

14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.6. 

 ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.7 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.8.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.9. 

 Το γραφικό περιβάλλον (GUI) των εφαρμογών του κάθε σταθμού εργασίας, θα 
πρέπει να υποστηρίζει διαδικασίες Cut, Copy, Paste,  Hot keys κ.λπ. Θα πρέπει να 
επιτρέπει παράλληλες και ταυτόχρονες διεργασίες από τον ίδιο ή /και από όλους 
τους χειριστές (ή σταθμούς εργασίας). 

Για παράδειγμα: θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα να εκτελείται η μετάδοση 
προγράμματος από θύρα εξόδου του ingest/playout server, ενώ ταυτόχρονα θα 
πραγματοποιούνται preview/ εγγραφές διαφόρων πηγών (live/scheduled ingest 
κ.λπ.), μεταφορές υλικών μέσω δικτύου προς ή /και από τον αποθηκευτικό χώρο, 
επεξεργασία των playlist, επίβλεψη και παρακολούθηση για την καλή λειτουργία των 
διεργασιών (workflows) και του hardware του συστήματος.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.11.  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ INGEST/PREVIEW 

 Ο αυτοματισμός θα μπορεί να ελέγχει και διαχειρίζεται τις λειτουργίες όλων των 
μέσων εισαγωγής και εγγραφής υλικού (incoming lines, VTR, file import) και τους 
χώρους αποθήκευσης που θα προσφερθούν.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.5. 
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 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.7.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.8.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.9. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.10. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.11. 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PLAYLIST/PLAYOUT 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.5.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.8. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.9.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.10. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.11. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.12. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.13.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.14 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.15. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.16. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.18. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.20. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.21.  

 ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.3. 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6.2.  

 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

 Το σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα 
προσφερόμενα συστήματα μέσω κατάλληλων διεπαφών και εντολών ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη λειτουργικότητα για την πλήρωση των προδιαγραφών. 
Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου μέσω των τεχνικών που 
περιγράφονται ανά περίπτωση, του ακόλουθου εξοπλισμού της ΕΡΤ3 που θα 
ενσωματωθεί στο προσφερόμενο σύστημα:  
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 4 x VTR player προς εισαγωγή οπτικοακουστικού υλικού, που διαθέτει και 
χρησιμοποιεί το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού της ΕΡΤ3. Οι 
συγκεκριμένες συσκευές ελέγχονται μέσω  σειριακής διασύνδεσης. 

 1 x router (Utah) που διαθέτει η ΕΡΤ3. Η συγκεκριμένη συσκευή ελέγχεται 
μέσω διασύνδεσης Ethernet. 

  Θα πρέπει η μονάδα ελέγχου να προσφερθεί με επιπλέον πέντε (5) σειριακές θύρες, 
επιπλέον πέντε (5) Ethernet θύρες και επιπλέον οκτώ (8) GPI &  οκτώ (8) GPO  θύρες 
ελέγχου προς γενική χρήση, πέρα των θυρών ελέγχου που θα απαιτηθούν 
(παράγραφοι 14.7.1.). Με τη χρήση των παραπάνω θυρών θα μπορεί το σύστημα 
αυτοματισμού να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τις παρακάτω εντολές: 

 Play. 

 Record. 

 Stop. 

 Preview. 

 Cue to Start. 

 Cue to next event. 

 Cue previous event. 

 Cue to next section. 

 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ/CLIENTS 

 Θα πρέπει να προσφερθούν τέσσερα (4) τερματικά, με τις απαιτούμενες άδειες, 
ούτως ώστε ο κάθε σταθμός εργασίας να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει όλες τις 
λειτουργίες ελέγχου του καναλιού ταυτόχρονα (playout, recording, ingest, editing, 
monitoring και administrating). Οι υπολογιστές πρέπει να είναι Commercial Off The 
Shelf (COTS) προϊόντα και να είναι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά. Στην περίπτωση 
αντικατάστασης υπολογιστή ή επιμέρους μονάδων του, λόγω βλάβης, δεν θα πρέπει 
να είναι δεσμευτική η προμήθεια του/των από την κατασκευάστρια ή ανάδοχο 
εταιρία αλλά θα μπορεί να γίνει και από την ευρύτερη ελληνική αγορά.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.2.  

 Οι σταθμοί εργασίας θα προσφερθούν με όλα τα παρελκόμενα (keyboard, mouse, 
jog/shuttle κ.λπ.). Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτες γραφικών που να 
υποστηρίζουν την απεικόνιση των δεδομένων σε δυο (2) οθόνες κάνοντας χρήση της 
μιας ως επέκταση της άλλης, καθώς και από τις αντίστοιχες οθόνες ≥ 20”. Ο αριθμός 
των τερματικών ή/και των αδειών τους θα μπορούν να επεκταθούν μελλοντικά. Τα 
τερματικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε προσφερόμενο rack, στο Machine Room 
του Master Control τηλεόρασης, σε χώρο που θα υποδείξει το αντίστοιχο τμήμα 
εργαστήριου του σταθμού. Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν στο χώρο εργασίας τους 
μόνο τα παρελκόμενα και τις οθόνες που είναι συνδεμένες στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η καλωδιακή υποδομή από τα Rack προς τα PC  clients είναι 
υποχρέωση της αναδόχου εταιρίας.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.4. 

 ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.9.1. 
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 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.9.2. 

 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.10.1. 
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15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (INGEST/PLAOUT SERVER) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 ΓΕΝΙΚΑ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2.  

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΙΣΟΔΟΙ (INGEST)  

 Δυνατότητα εισαγωγής δύο (2) σημάτων SD-SDI/HD-SDI με audio σε μορφή 
embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E). Θα υποστηρίζονται έως 4 
embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks). Για την εισαγωγή των 
ζωντανών  πηγών (live feed) και προς αποθήκευση και αναπαραγωγή των, οι  SDI 
είσοδοι από το MAIΝ και BACKUP σύστημα θα πρέπει να μπορούν, για λόγους  
εφεδρείας, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και συγχρονισμένα (frame accurate). 
Στην περίπτωση εγγραφής υλικού από video (πχ ingest από VTR) οι  SDI είσοδοι από 
το MAIΝ και BACKUP σύστημα θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αθροιστικά. 

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΞΟΔΟΙ (PLAYOUT)  

 Δυνατότητα εξαγωγής ενός (1) σήματος SD-SDI/HD-SDI με audio σε μορφή embedded 
(συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E). Θα υποστηρίζονται έως 4 embedded AES 
audio για κάθε video channel (8 audio tracks).  

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΞΟΔΟΙ (PREVIEW)  

 Δυνατότητα εξαγωγής ενός (1) σήματος SD-SDI/HD-SDI με audio σε μορφή embedded 
(συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E). Θα υποστηρίζονται έως 4 embedded AES 
audio για κάθε video channel (8 audio tracks). Το συγκεκριμένο σήμα θα 
χρησιμοποιείται για την προθέαση (Preview) του αποθηκευμένου ψηφιακού 
περιεχομένου. 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 Η βασική επιλογή της ΕΡΤ3 για πρότυπα συμπίεσης για όλο το σταθμό είναι το IMX 
50 για το SD και το XDCAMHD422 (50Mbps) για το HD. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη για την εισαγωγή των baseband σημάτων. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.2. 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (WRAPERS)  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.6.1. 

 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.7.1.  

 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.8.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.8.2. 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.9.1.  
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 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.9.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.9.3. 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  

 Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο λογισμικό σε κάθε server του υποσυστήματος Β 
(main & backup),  για την αναπαραγωγή υλικού σε περίπτωση βλάβης του 
συστήματος αυτοματισμού.  

 ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.11.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.11.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.11.3. 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.8. 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Η κάθε μονάδα των συστημάτων εισαγωγής/αναπαραγωγής/μετάδοσης 
οπτικοακουστικού υλικού (κύρια και εφεδρική), θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
απαίτηση για ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου σε 
high definition (κωδικοποίησης XDCAMHD422 50Mbps) σε όλες τις διαθέσιμες 
πόρτες SDI (in, out, preview) σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει και 
ικανή επεξεργαστική δύναμη για την παράλληλη υλοποίηση των όποιων  διεργασιών 
χρειάζονται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.13.2. 

 CLOSED CAPTIONING & SUBTITLING 

 Ο κάθε προσφερόμενος server θα πρέπει να ενσωματώνει βαθμίδα, για την σύνθεση 
ανεξάρτητων αρχείων υποτιτλισμού με το προς μετάδοση ψηφιακό υλικό στη κάθε 
μια από τις θύρες εξόδου του, συμπεριλαμβανομένου και από την αντίστοιχη άδεια 
χρήση του.  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει αρχεία με μορφοποίηση τουλάχιστον .SCC, .CAP, .STL. 

 Ο server θα πρέπει να μπορεί να διατηρήσει και να προσαρμόσει το  αρχείο 
υποτίτλων σε περίπτωση που απαιτηθεί το ψηφιακό υλικό να περάσει από 
up/down/cross conversion, για να οδηγηθεί στην συνέχεια προς μετάδοση.  

 Η βαθμίδα θα πρέπει να ακολουθεί για το SD και το HD τα πρότυπα για DVB subtitle 
και DVB teletext (ETSI ΕΝ300 743, EN 300 472 και WST/47). 
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 Θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή και ενσωμάτωση διαφορετικών αρχείων 
υποτιτλισμού με περισσότερες της μιας γλώσσας και δυνατότητα μορφοποίησης των 
υποτίτλων (πχ γραμματοσειράς, χρώμα , μέγεθος κ.λπ.).  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον ASCII χαρακτήρες. 

 Θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο εργαλείο ελέγχου ώστε να μπορεί ο 
χειριστής να ελέγξει την πορεία ροής εργασιών, για την ενσωμάτωση των αρχείων 
υποτίτλων στο τελικό ψηφιακό υλικό και την επιβεβαίωση ότι διατηρήθηκε ο σωστός 
συγχρονισμός.   
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16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.3. 

 Θα πρέπει να προσφερθούν δυο όμοια και αυτόνομα εξωτερικά ή εσωτερικά 
συστήματα αποθήκευσης (συστοιχία δίσκων-Local storage, DAS) για το 
οπτικοακουστικό υλικό, ένα για την κάλυψη των του κύριου συστήματος 
ingest/playout server και ένα για τις ανάγκες του αντίστοιχου εφεδρικού 
συστήματος, με εξασφαλισμένο τον απόλυτο συγχρονισμό περιεχομένου, ανάμεσα 
στις δυο μονάδες. Στην προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η 
προσφερόμενη αρχιτεκτονική στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όποιο 
τμήμα εξοπλισμού ή λογισμικού είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη λειτουργία 
του συστήματος. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.5.  

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.5.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.6. 

 Η ελάχιστη ανά σύστημα ωφέλιμη (useable) χωρητικότητα αποθήκευσης του 
οπτικοακουστικού υλικού που θα προσφερθεί για την κάλυψη αναγκών του 
εξοπλισμού, θα είναι τουλάχιστον 2 ΤΒ. Η χωρητικότητα θα πρέπει να είναι 
κατανεμημένη σε υπομονάδες ιδίου τύπου. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι 
στην προσφορά τους να μας παραθέσουν την ονομαστική χωρητικότητα (raw 
capacity) σε ΤΒ και τον τύπο RAID που θα επιλεχθεί. Το σύστημα θα πρέπει να έχει 
δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού της χώρου τουλάχιστον κατά 2 φορές της 
ελάχιστης ωφέλιμης χωρητικότητας που αιτούμαστε (2 x 2TB), με τρόπο που να 
αυξάνει και το παρεχόμενο εύρους ζώνης (bandwidth rate) της παραγράφου 16.4.1. 
Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν 
επιπλέον βαθμολογία. 

 ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.2.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.3. 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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 Το συνολικό προσφερόμενο εύρος ζώνης (aggregated bandwidth) για το κάθε ένα 
από τα συστήματα άμεσης αποθήκευσης (κύριο και εφεδρικό) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2Gbps, ώστε να καλυφθεί η απαίτηση για ταυτόχρονη λειτουργία 
(κίνηση ψηφιακού περιεχομένου) σε high definition (κωδικοποίησης XDCAMHD422 
50Mbps)  σε όλες τις διαθέσιμες πόρτες (SDI in, SDI out, SDI preview και δικτύου  
μέσω πρωτοκόλλων όπως SMB, FTP, CIFS, NFS κ.λπ.). H τιμή του εύρους ζώνης που 
θα προσφερθεί θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις: εγγραφή ή 
ανάγνωση 4 καναλιών HD (σε κωδικοποίηση XDCAMHD422 50Mbps) καθώς και την 
ταυτόχρονη μεταφορά αρχείων με συνολικό ρυθμό διαμεταγωγής 500Mbps. 
Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν 
επιπλέον βαθμολογία. 

 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Οι δυο ελεγκτές θα διαμοιράζουν το βάρος της λειτουργίας. Στην περίπτωση βλάβης 
του ενός, το βάρος θα επωμίζεται ο άλλος και μετά την επαναφορά, θα γίνεται 
αυτόματα, η ανάληψη και ανακατανομή του φορτίου λειτουργίας τους. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.5.2. 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.2.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.4. 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.5.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 6.6.7. 
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17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ (NEAR LINE STORAGE)  

 ΓΕΝΙΚΑ  

 Εξοπλισμός επαγγελματικής ποιότητας (broadcasting) κατάλληλος για αδιάλειπτη και 
συνεχή λειτουργία (24 ώρες ανά ημέρα/365 ημέρες το χρόνο).  

 Θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές αξιοπιστίας, ακεραιότητας αποθηκευτικού 
χώρου και υψηλής επίδοσης, ώστε να καλύψει τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες για 
αποθήκευση και ανάκτηση οπτικοακουστικού υλικού. Επιπροσθέτως το σύστημα θα 
πρέπει να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές επεκτασιμότητας τουλάχιστον σε 
χωρητικότητα, θύρες διασύνδεσης και επίδοση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται και η 
υποστήριξη επιπλέον πρωτοκόλλων και διασυνδέσεων από τα άμεσα απαραίτητα. 

 Το σύστημα αποθήκευσης άμεσης διαθεσιμότητας θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τις πιο κάτω εφεδρικές μονάδες οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε 
ενεργή κατάσταση κατά την διάρκεια λειτουργίας: 

 Εφεδρικό τροφοδοτικό με δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ (hot 
swap). 

 Εφεδρικούς σκληρούς δίσκους (εφεδρεία μέσω raid) με δυνατότητα 
αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap). 

 Εφεδρικές κάρτες δικτύου. 

 Εφεδρικό ελεγκτή μονάδων δίσκων. 

 Το σύστημα θα πρέπει να είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και κατάλληλο 
για συνεχή χρήση.  

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Το σύστημα αποθήκευσης που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει 2 ελεγκτές ανά 
μονάδα, με συνολική μνήμη cache τουλάχιστον 32 GB (16 GB ανά ελεγκτή) και με 
λογική συνδεσμολογίας – συνεργασίας active – active ώστε να παρέχεται υψηλή 
διαθεσιμότητα με συνεχή πρόσβαση σε όλες τις μονάδες σκληρών δίσκων που 
υποστηρίζει το σύστημα.  

 Το κάθε σασί (disk shelf) θα έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 12 σκληρών 
δίσκων.  

 Οι σκληροί δίσκοι που θα διαθέτει να είναι τύπου Enterprise Class 24/7 και να 
βρίσκονται σε συστοιχία RAID που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος μετά από την ταυτόχρονη αστοχία τουλάχιστον ενός δίσκου. Ο χειριστής 
θα πρέπει να μπορεί να υλοποιήσει διάφορους συνδυασμούς raid εφόσον ζητηθεί 
από την ΕΡΤ.  

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα δίσκο spare ανά raid group και 
σε περίπτωση απώλειας δίσκου να αντικαθίσταται αυτόματα. 

 Το αποθηκευτικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί  με δίσκους NL-SAS/SATA 
(Enterprise class), με ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 6Gb/s και ταχύτητα 
περιστροφής τουλάχιστον 10K.  Η χωρητικότητα των προτεινόμενων δίσκων θα 
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περιορίζεται από το χρόνο αποκατάστασης (rebuild) του συστήματος, εν λειτουργία, 
σε περίπτωση απώλειας δίσκου. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24 
ώρες, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του και την απαραίτητη απόδοση 
του συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 17.4.1. Ο χρόνος αποκατάστασης που 
ζητείται αφορά για δίσκους που έχουν καλύψει τουλάχιστον το 80 % της ωφέλιμης 
χωρητικότητας τους. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει διαγνωστικό πρόγραμμα και  να  παρέχει τη 
δυνατότητα ένδειξης προειδοποιήσεων (warning) και σφαλμάτων (alarms) 
τουλάχιστον για την ταχύτητα περιστροφής και την αρτιότητα των κυλίνδρων (bad 
blocks) ενός δίσκου. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή και ολοκληρωτικής απώλειας ενός 
δίσκου  θα πρέπει  να  διαθέτει  την ικανότητα να μην επηρεάζεται η απόδοση των 
λειτουργιών του. Οι ενδείξεις αυτές υπό την εποπτεία του συστήματος 
αυτοματισμού, θα αποτυπώνονται στις οθόνες των σταθμών εργασίας των χειριστών  
του αυτοματισμού αλλά και θα μεταφέρονται μέσω email σε κατάλληλους 
αποδέκτες. Για αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον το 
SNMP πρωτόκολλο. 

 Το παραδοτέο σύστημα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον συνολική ωφέλιμη (usable) 
χωρητικότητα 70ΤΒ. Η χωρητικότητα θα πρέπει να είναι κατανεμημένη σε 
υπομονάδες ιδίου τύπου. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι στην προσφορά 
τους να παραθέσουν την ονομαστική χωρητικότητα (raw capacity) σε ΤΒ και τον τύπο 
RAID που θα επιλεχθεί. Το σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα κατακόρυφης 
επέκτασης (scale up) ονομαστικής χωρητικότητας (raw capacity) τουλάχιστον μέχρι 
τα 300TB. Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα 
λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 

 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και επέκταση scale-out με χρήση επιπλέον 
ελεγκτών για συνολική ονομαστική χωρητικότητα (raw capacity) τουλάχιστον 900TB. 
Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν 
επιπλέον βαθμολογία. 

 Το λειτουργικό σύστημα εφόσον δεν διατίθεται ενσωματωμένο στους controllers θα 
είναι εγκατεστημένο σε SSD δίσκους και σε συνδεσμολογία mirroring μαζί με τις 
κατάλληλες εφαρμογές για την διαχείριση του συστήματος (παράλληλη πρόσβαση 
των χειριστών) και την αποθήκευση των αντίστοιχων μεταδεδομένων. 

 Οποιαδήποτε αναβάθμιση στην χωρητικότητα θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος και να συνοδεύεται από αυτόματη 
ανακατανομή (automatically data rebalance) στις καινούργιες και στις υφιστάμενες 
δομικές μονάδες, για καλύτερη απόδοση του συστήματος 

 ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 Το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να υποστηρίζει και να διαθέτει κατάλληλο 
αριθμών θυρών δικτύου αρθρωτής δομής (χαλκού ή οπτικής διασύνδεσης) ώστε 
σύνδεση του με τα υπόλοιπά σύστημα να γίνεται τουλάχιστον με δυο διαδρομές για 
λόγους εφεδρείας, με ταχύτητες τουλάχιστον των 10Gbps, με δυνατότητα teaming 
και auto-negotiation.  

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 6 επιπλέον θύρες 1GbE-base-T ανά ελεγκτή, με 
δυνατότητα teaming και auto-negotiation, το οποίο αναλύεται σε 4 θύρες για την 
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διασύνδεση του με μικρότερους αποθηκευτικούς χώρους στο υπόλοιπο δίκτυο της 
ΕΡΤ3 και 2 θύρες για τον έλεγχο και διαχείριση του.  

 Η σύνδεση ανάμεσα στα σασί (disk shelf) θα γίνεται μέσω SAS expanders/ ελεγκτή με 
ταχύτητα διασύνδεσης τουλάχιστον για το καθένα 6Gbps και με διάταξη 
εναλλακτικής δρομολόγησης (dualpath, autofailover). 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Το συνολικό προσφερόμενο εύρος ζώνης (aggregated bandwidth) για το κάθε ένα 
από τα συστήματα άμεσης αποθήκευσης (κύριο και εφεδρικό) θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2Gbps, ώστε να καλυφθεί η απαίτηση για ταυτόχρονη λειτουργία 
(κίνηση ψηφιακού περιεχομένου) σε high definition (κωδικοποίησης XDCAMHD422 
50Mbps). H τιμή του εύρους ζώνης που θα προσφερθεί θα πρέπει να λάβει υπόψη 
την ταυτόχρονη μεταφορά αρχείων με συνολικό ρυθμό διαμεταγωγής τουλάχιστον 
500Mbps. Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών απαιτήσεων της παρούσας θα 
λάβουν επιπλέον βαθμολογία. 

 ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Για την καλύτερη απόδοση και διαχείριση του αποθηκευτικού συστήματος η 
προσφερόμενη χωρητικότητα καθώς επίσης και οι επεκτάσεις του να υποστηρίζονται 
από ένα (1) File System. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς δρόμους πρόσβασης στον αποθηκευτικό 
χώρο μέσω των ελεγκτών (multipath). Οι δυο ελεγκτές θα διαμοιράζουν το βάρος της 
λειτουργίας. Στην περίπτωση βλάβης του ενός, το βάρος θα επωμίζεται ο άλλος και 
μετά την επαναφορά, θα γίνεται αυτόματα, η ανάληψη και ανακατανομή του 
φορτίου λειτουργίας τους. 

 Το υλικό θα πρέπει να ανακατανέμεται στους δίσκους με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα μεταγωγής κατά την εγγραφή και 
ανάγνωση των δεδομένων στο εύρος ζώνης του συστήματος των δίσκων. 

 To σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα NFS, CIFS, SMB 
(ver. 2 or above) FTP, και HTTP.  

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)  

 Το σύστημα αυτοματισμού θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί, στο σύστημα 
μεσοπρόθεσμης αποθήκευσης που θα προσφερθεί, το οπτικoακουστικό υλικό και να 
το κατανέμει σε διαφορετικούς φακέλους:  

 σε αυτούς που θα καταχωρούνται τα εισερχόμενα υλικά πριν περάσουν 
από ποιοτικό και τεχνικό έλεγχο,  

 σε αυτούς που τα υλικά θα μεταφέρονται μετά τον τεχνικό και ποιοτικό 
έλεγχο,  

 σε αυτούς που τα υλικά μεταφέρονται προς αρχειοθέτηση και 

 σε αυτούς που καταχωρούνται μόνο αρχεία γραφικών. 

 Το σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί με τη δυνατότητα λειτουργίας spin down. 

 Η αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος, λογισμικού και πιθανή επέκταση του 
συστήματος σε χωρητικότητα, θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζονται από το ίδιο 
file system και να πραγματοποιούνται χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα του 
συστήματος.  
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 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του κατά την 
διάρκεια πιθανής:  

 επέκτασης (expansion) του συστήματος σε χωρητικότητα (scale out),  

 ενημέρωσης και αναβάθμισης του λογισμικού (firmware update & 
upgrade),  

 αντικατάστασης, τροφοδοτικών, 

 αντικατάστασης σκληρού δίσκου, στην περίπτωση βλάβης, χωρίς να 
μειώνεται επίσης η απόδοση του συστήματος ,  

 αυτόματης μεταγωγής (autofailover) στον εφεδρικό ελεγκτή (raid 
controller), 

 εναλλακτικής δρομολόγησης (multipath, autofailover) για τη διασύνδεση, 
του υποσυστήματος δίσκων του storage με τους εξυπηρετητές που το 
χρησιμοποιούν. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζεται η λήψη snapshots και clones και να γίνεται ανάκτηση 
δεδομένων μέσω αυτών. 

 Η προσφερόμενη διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να πληροί χαρακτηριστικά 
υψηλής διαθεσιμότητας και να γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) και 
εντολών Secure CLI (για scripting).  

 Το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για πλήρη 
εγκατάσταση και λειτουργία. (rack rails, SAS καλώδια, fiber optics, power cables 
κτλ.).  
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18. ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΞΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ (MASTER CONTROL SWITCHER WITH CHANNEL BRANDING 

CAPABILITIES) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.1.  

 Θα πρέπει να προσφερθεί μια (1) τράπεζα μίξης συνεχείας (Master control switcher 
MCS) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ 3.  

 Στο προσφερόμενο σύστημα τράπεζα μίξης συνεχείας θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται εφεδρεία η οποία: 

 Στην περίπτωση επιλογής αρχιτεκτονικής από το διαγωνιζόμενο με 
τράπεζα μίξης συνεχείας που δεν θα συγκροτεί τμήμα ολοκληρωμένης 
λύσης, όπως συμβαίνει σε  συστήματα ingest/playout server τύπου 
integrated και channel box, θα αποτελείται από μια (1) μονάδα εισαγωγής 
λογοτύπων (Logo inserter), τοποθετημένη σε διαφορετικό frame από 
αυτό της τράπεζας μίξης συνεχείας.  Οι κάρτες και των δυο μονάδων 
(τράπεζας μίξης και Logo inserter) θα πρέπει να είναι αρθρωτής δομής 
(modular), με δυνατότητα αντικατάστασης των πλακετών τους και των 
τροφοδοτικών εν θερμώ (hot swappable), χωρίς την ανάγκη 
επανεκκίνησης ή απενεργοποίησης της κάθε συσκευής ή του Frame, όπου 
είναι εγκατεστημένες. Ομοίως και  τα Frame θα πρέπει να διαθέτουν 
εφεδρεία στα τροφοδοτικά τους και τη  δυνατότητα αντικατάστασης τους 
εν θερμώ, χωρίς την ανάγκη επανεκκίνησης ή απενεργοποίησης του 
frame. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου από τον 
αυτοματισμό αλλά και τη χειροκίνητη παραμετροποίηση τους μέσω 
θυρών δικτύου (σχέδιο κεφ. 32). 

 Στην περίπτωση επιλογής αρχιτεκτονικής όπου η τράπεζα μίξης συνεχείας 
θα ενσωματώνεται σε ολοκληρωμένο σύστημα, όπως συμβαίνει σε 
συστήματα ingest/playout server τύπου integrated/channel-in-a-box, η 
εφεδρεία θα αποτελείται από μια (1) επιπλέον, όμοια και αυτόνομη 
τράπεζα μίξης συνεχείας. Το κανάλι του σταθμού, στη περίπτωση αυτή θα 
διαθέτει δυο όμοιες και αυτόνομες τράπεζες μίξης συνεχείας  για χρήση, 
ως κύριας (main) και εφεδρικής (backup). Οι δύο  αυτές βαθμίδες 
(τράπεζες μίξης συνεχείας), θα πρέπει να είναι συγχρονισμένες με 
ακρίβεια πλαισίου (frame accurate) (σχέδιο κεφ. 33). Στην περίπτωση 
αυτή, δεν απαιτείται η προσφορά μονάδας εισαγωγής λογοτύπων logo 
inserter (κεφ. 19).  Στο κεφάλαιο 23.12 παρατίθενται τα χαρακτηριστικά 
που απαιτούνται να διαθέτει η τράπεζα μίξης συνεχείας  σε αρχιτεκτονική 
ενσωματωμένων/ ολοκληρωμένων συστημάτων (integrated/channel-in-a-
box). 

 Οι αρχιτεκτονικές λύσεις που θα επιλεχθούν (17.1.2  &  17.1.3) θα πρέπει να 
διαθέτουν, για τον χειροκίνητο έλεγχο (και διαχείριση) τους, τουλάχιστον: 
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 Ένα (1) hardware Μaster Control Panel (MCP) ως κύριο μέσο ελέγχου των 
τραπεζών μίξης συνεχείας και για τις δυο προτεινόμενες λύσεις (17.1.3.1 
& 17.1.3.2).  

 Ένα (1) Software Control Panel με το αντίστοιχο hardware που απαιτείται 
για τη χρήση τους, ως εφεδρικό μέσο ελέγχου στην περίπτωση αστοχίας 
του αντίστοιχου hardware control panel, καλύπτοντας πλήρως όλες τις 
λειτουργίες του.. 

 Η κονσόλα μίξης συνέχειας (MCS) θα πρέπει να προσφερθεί, με δυνατότητα 
εισαγωγής δυο (2) σημάτων εισόδου SD-SDI/HD-SDI (τύπου Α / Β), με audio σε 
μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E). Θα υποστηρίζονται 
τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks). 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.8. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.9. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.10. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.11. 

 Το master control Panel (hardware & software) θα πρέπει να διαθέτει  για να μπορεί 
να ελέγχει και να επιλέγει χειροκίνητα,  από την τράπεζα μίξης συνεχείας 
τουλάχιστον τις παρακάτω κατηγορίες  λειτουργιών: 

 δυο (2) σειρές γραμμών Preset/Program με τουλάχιστον δώδεκα (12) 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα για την κάθε γραμμή,  για τον έλεγχο των 
εξόδων του router (που διαθέτει η ΕΡΤ3: Utah) του καναλιού.  

 δέκα (10) προγραμματιζόμενα push button για Macro εφαρμογές (πχ   για 
τη δυνατότητα ελέγχου ανά περίπτωση, της μια  από τις 4  
προσφερόμενες τράπεζες μίξης που του αντιστοιχούν). και μνήμες 
διαφόρων παραμέτρων της κονσόλας. 

 κατάλληλο αριθμό πλήκτρων για τον έλεγχο  των εσωτερικών graphing 
key layers, 

 κατάλληλο αριθμό πλήκτρων για τον έλεγχο των εξωτερικών fill & Key 
inputs,  

 ανεξάρτητα πλήκτρα για τον έλεγχο των Video και audio transitions 
μεταξύ των Α-Β εισόδων της κονσόλας μίξης,  

 ανεξάρτητα πλήκτρα για τον έλεγχο της στάθμης ήχου και τη μεταβολή 
στην αρίθμηση των καναλιών ήχου (shuffling) των εισόδων  
Preset/Program (Α-Β). 

 ανεξάρτητα πλήκτρα για τον έλεγχο επιλογής ενσωμάτωσης, στο σήμα 
εξόδου, ψηφιακών δισδιάστατων βίντεο εφέ  (2D DVE). 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.13. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.14. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.15. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.16. 
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.   
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19. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤΎΠΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ (CHANNEL 

BRANDING) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.1. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί μια (1) ανεξάρτητη και αυτόνομη συσκευή εισαγωγής 
λογοτύπων και γραφικών (Channel Branding). Σκοπός της είναι η ταυτόχρονη και ίδια 
προσφορά υπηρεσιών, σε γραφικά, στο κύριο (ΜΑΙΝ) και εφεδρικό (BACKUP) 
σύστημα της ΕΡΤ3 μέσω των τραπεζών μίξης, στους τρόπους αρχιτεκτονικής όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 18.1.3 

 Δύναται να γίνει αποδεκτή και προσφερόμενη λύση από τους διαγωνιζόμενους  με 
ενσωματωμένο hardware ή software plugin, γραφικών συστημάτων, στην τράπεζα 
μίξης ή στα  ολοκληρωμένα συστήματα εισαγωγής και αναπαραγωγής (main & 
backup ingest/playout server), εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 18.3. Στο κεφάλαιο 12.12 παρατίθενται τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται να διαθέτει η τράπεζα μίξης συνεχείας  σε 
αρχιτεκτονική ενσωματωμένων/ ολοκληρωμένων συστημάτων (integrated/channel-
in-a-box).  

 Ο προσφερόμενος αυτοματισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου 
των λειτουργιών της συγκεκριμένης συσκευής, σειριακά ή μέσω δικτύου, μέσω 
τυποποιημένων βασικών εντολών, όπως προδιαγράφονται αντίστοιχα από τα 
πρωτόκολλα VDCP και intelligent interface language ή και με μεγαλύτερο βαθμό 
ενσωμάτωσης, με τη χρήση κατάλληλων διεπαφών για τη διασύνδεση τους 
(Application Programming Interface: API), ή/και μέσω οδηγών του προγράμματος 
τους (native drivers), όπως αναφέρεται στην παράγραφο 14.7.1. 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.6. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.6.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.8.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.9. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.10. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.11. 



       

Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος Αυτοματισμού     Σελ. 68 από 92 

 Θα πρέπει να προσφερθεί με δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακών αρχείων video 
σύμφωνα με τα πρότυπα συμπίεσης και αρχείων (wrappers) που έχει θέσει ως 
βασική επιλογή η ΕΡΤ3 στις παραγράφους 15.5 και 15.6. Επίσης θα πρέπει να 
προσφερθεί με δυνατότητα εισαγωγής αρχείων γραφικών τουλάχιστον με 
μορφοποίηση TGA, TIF και BMP και αντίστοιχα την εισαγωγή αρχείων ήχου 
τουλάχιστον σε WAV.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.13.  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.2.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.4.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.6.   
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20. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ (LOGO INSERTER) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Στην περίπτωση επιλογής αρχιτεκτονικής όπου η τράπεζα μίξης συνεχείας θα 
ενσωματώνεται σε ολοκληρωμένο σύστημα, όπως συμβαίνει σε συστήματα 
ingest/playout server τύπου integrated/channel-in-a-box και ως εκ τούτου θα 
συμπεριλαμβάνεται και στο εφεδρικό σύστημα ingest/playout server, δεν απαιτείται 
η προσφορά μονάδας εισαγωγής λογοτύπων (logo inserter).  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.1. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί μια (1) αυτόνομη και ανεξάρτητη συσκευή εισαγωγής 
λογότυπου (logo inserter) για την κάλυψη των αναγκών εφεδρείας του καναλιού 
στην περίπτωση αστοχίας της τράπεζας μίξης. Επίσης γίνεται αποδεκτή και η λύση 
προμήθειας κάρτας αρθρωτής δομής (modular)  και  frame για την εγκατάσταση του.  
Η κάρτα εισαγωγής λογοτύπων (Logo inserter),  θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 
διαφορετικό frame από αυτό της τράπεζας μίξης συνεχείας το οποίο θα πρέπει να 
διαθέτει ενεργό εφεδρικό τροφοδοτικό με δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ 
(hot swap).  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.4. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί και ένα (1) χειριστήριο ελέγχου τύπου single bus, που θα 
ελέγχει, μέσω του SDI-router  που διαθέτει η ΕΡΤ3 (Utah) τα σήματα που διέρχονται 
από την είσοδο του προσφερόμενου logo inserter. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.8.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.9. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.10. 
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21. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩN (CHANGE-OVER SWITCH) - 

ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1. 1. 

 Θα πρέπει να προσφερθεί μία (1) αυτόνομη και ανεξάρτητη συσκευή (modular) 
change over switch για τον έλεγχο του διερχόμενου σήματος στην κύρια και 
εφεδρική (Main & Backup)  αλυσίδα του καναλιού της ΕΡΤ3. Επίσης γίνεται αποδεκτή 
και η λύση προμήθειας κάρτας αρθρωτής δομής (modular)  σε frame το οποίο θα 
πρέπει να διαθέτει ενεργό εφεδρικό τροφοδοτικό με δυνατότητα αντικατάστασης εν 
θερμώ (hot swap). 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.3. 

 Η συσκευή (ή κάρτα) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες εισαγωγής 
3G/HD/SD –SDI σημάτων με audio σε μορφή embedded. Θα υποστηρίζονται 
τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks). 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.7.. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.8. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.9. 

 Είναι δυνατή η ενσωμάτωση των λειτουργιών της μονάδας Loudness control (κεφ. 
22) στην μονάδα αυτή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ελέγχου της στάθμης loudness των ήχων και να την προσαρμόζει τουλάχιστον με το 
να καθορίζει μια συγκεκριμένη στάθμη εξόδου στο κανάλι, ακολουθώντας τα 
πρότυπα προδιαγραφών των ITU-R BS1170 και ΕBU-R 128. Στην περίπτωση αυτή δεν 
χρειάζεται να προσφερθεί η μονάδα του κεφαλαίου 22. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.11. 
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22.  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LOUDNESS METER & 

CONTROL) - ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 ΓΕΝΙΚΑ 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.1.  

 Θα πρέπει να προσφερθούν μια (1) αυτόνομη και ανεξάρτητη συσκευή ή κάρτα 
(modular) ελέγχου και ρύθμισης στάθμης ήχου loudness στο SDΙ σήμα εξόδου για 
τους ήχους στο κανάλι της ΕΡΤ3. Επίσης γίνεται αποδεκτή και η λύση προμήθειας 
καρτών αρθρωτής δομής (modular)  σε κοινό frame το οποίο θα πρέπει να διαθέτει 
ενεργό εφεδρικό τροφοδοτικό με δυνατότητα αντικατάστασης εν θερμώ (hot swap). 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.5. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.1.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.4.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.5.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.6. 
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23. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ (INTEGRATED/CHANNEL-IN-A-BOX 

TYPE) 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι απαιτήσεις για την περίπτωση επιλογής 
αρχιτεκτονικής με ολοκληρωμένα συστήματα, όπου οι βαθμίδες των διακριτών 
συστημάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω (κεφάλαια: 15, 18, 19 και 22) 
ενσωματώνονται σε συστήματα ingest / playout server τύπου integrated/channel-in-a-
box. 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από δυο (2) όμοια και αυτόνομα συστήματα για χρήση 
ως κύριο (main) και εφεδρικό (backup), για την κάλυψη των αναγκών του καναλιού 
της ΕΡΤ3. Δύναται να γίνει αποδεκτή και προσφερόμενη λύση από τους 
διαγωνιζόμενους  όπου το κάθε σύστημα (Main και Backup) θα απαρτίζεται από 
επιμέρους αυτόνομες μονάδες (server), της ιδίας κατασκευάστριας εταιρίας  και 
ιδίου μοντέλου, για την κάλυψη των αναγκών του καναλιού της ΕΡΤ3: 

  Για τις ανάγκες εγγραφής και προ θέασης υλικού από το σύστημα άμεσης 
αποθήκευσης θα χρησιμοποιείται η ίδια  μονάδα (υποσύστημα Α). 

 Αντίθετα για την διαχείριση των ζωντανών εκπομπών και την 
αναπαραγωγή του αποθηκευμένου υλικού θα χρησιμοποιείται 
διαφορετική μονάδα (υποσύστημα Β). 

 Τα δυο συστήματα θα είναι συγχρονισμένα με ακρίβεια πλαισίου (frame accurate), 
παραμετροποιημένα σε λογική mirror και θα λειτουργούν active-active  

 Για την κάλυψη των αναγκών εισαγωγής (εγγραφής και μεταφοράς) και 
αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, στα ολοκληρωμένα συστήματα  (Main και 
Backup) θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα αποθήκευσης άμεσης διαθεσιμότητας 
όπως προδιαγράφεται στο κεφάλαιο 16. 

 Η κάθε μονάδα (server) των συστημάτων θα πρέπει να διαθέτει μια (1) είσοδο για 
εισαγωγή σήματος αναφοράς χρονισμού (Genlock). 

 Τα συστήματα θα πρέπει να είναι rack mountable, με επαρκή εξαερισμό και 
κατάλληλα για συνεχή χρήση. 

 Η απόσταση εγκατάστασης χειριστηρίων ελέγχου: 30 μέτρα/έκαστο. Θα πρέπει να 
προσφερθεί η απαραίτητη καλωδίωση 

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΙΣΟΔΟΙ  

 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Α παράγραφος 23.1.1.1) θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής δύο (2) σημάτων SD-SDI/HD-SDI με audio σε 
μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E) με σκοπό την 
αποθήκευση τους στο σύστημα άμεσης διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Θα 
υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio 
tracks). Στην περίπτωση εισαγωγής ζωντανών  πηγών (live feed) προς αποθήκευση, 
οι  SDI είσοδοι από το MAIΝ και BACKUP σύστημα θα πρέπει να μπορούν, για λόγους  
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εφεδρείας, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και συγχρονισμένα (frame accurate), 
για να  γράψουν κοινό υλικό. Οι  SDI είσοδοι από το MAIΝ και BACKUP σύστημα θα 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά. 

 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2), θα πρέπει να 
προσφερθεί, με τη δυνατότητα εισαγωγής δυο (2) σημάτων εισόδου SD-SDI/HD-SDI 
από το router της ΕΡΤ3, με audio σε μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  
του Dolby E). Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video 
channel (8 audio tracks). 

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΞΟΔΟΙ (PREVIEW)  

 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Α παράγραφος 23.1.1.1) θα έχει τη δυνατότητα 
εξαγωγής ενός (1) σήματος SD-SDI/HD-SDI, με audio σε μορφή embedded 
(συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E), για την προ-θέαση (Preview) του 
αποθηκευμένου ψηφιακού περιεχομένου. Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον 4 
embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio tracks) 

 ΘΥΡΕΣ SDI ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (MAIN-BACKUP) – ΕΞΟΔΟΙ (PLAYOUT)  

 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2) θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα εξαγωγής τουλάχιστον των εξής τριών (3) σημάτων SD-SDI/HD-SDI, με 
audio σε μορφή embedded (συμπεριλαμβανομένου και  του Dolby E): 

 Ένα κύριο σήμα εξόδου (ProGraM).  

 Ένα σήμα εξόδου (CLEAN) με δυνατότητα του βαθμού σύνθεσης με τα 
Down Stream Keyers. 

 Ένα σήμα εξόδου (PreSeT)). 

Υποστηρίζοντας τουλάχιστον 4 embedded AES audio για κάθε video channel (8 audio 
tracks. 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.5.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.5.2 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (WRAPPERS) 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.6.1 

 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.8.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.8.2. 

 Για την αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου με βίντεο υλικό, προς επεξεργασία 
και άμεση αναπαραγωγή θα πρέπει να κάνει χρήση του χώρο άμεσης διάθεσης του 
αποθηκευτικού υλικού όπως προαναφέρθηκε. Δύναται να γίνουν αποδεκτές και 
λύσεις με τοπικούς δίσκους για την αποθήκευση προς  χρήση τον εξυπηρετούμενων 
γραφικών. Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλεχθούν δίσκοι, χωρητικότητας 
ο καθένας τουλάχιστον του 1ΤΒ, σε αρχιτεκτονική RAID. που θα εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος μετά την αστοχία τουλάχιστον ενός δίσκου 
από το raid group. 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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 Ο προσφερόμενος αυτοματισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου 
των λειτουργιών της κάθε μονάδας του συστήματος, σειριακά ή μέσω δικτύου. 

 Ο server του κάθε συστήματος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 διαδρομές 
διασύνδεσης σε αρθρωτή δομή και σε διαφορετικές κάρτες, για τη επικοινωνία του 
με τον άμεσο αποθηκευτικό χώρο. Η διακίνηση του υλικού θα γίνεται υπό τον έλεγχο 
του αυτοματισμού. Ανάλογα με τη προσφερόμενη λύση θα διατίθεται ο κατάλληλος 
αριθμός και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα auto-negotiation και teaming ή/και 
FC με ταχύτητες τουλάχιστον 8Gbps, καθώς και με δυνατότητα μελλοντικής 
υποστήριξης ταχυτήτων FC μέχρι 16Gbps. 

 Ο server του κάθε συστήματος θα πρέπει να διαθέτει δυο (2) διαδρομές 
διασύνδεσης, για τη επικοινωνία του με τον έμμεσο αποθηκευτικό χώρο, μέσω 
κατάλληλης βαθμίδας gateway, για το κάθε σύστημα (main & backup), είτε 
αυτόνομης είτε εσωτερικής στο server (με το κατάλληλο λογισμικό Θα πρέπει η 
βαθμίδα gateway να υποστηρίζει πρωτόκολλα CIFS/FTP για τη δυνατότητα 
μεταφοράς ψηφιακού υλικού μέσω δικτύου με άλλους αποθηκευτικούς χώρους, 
άλλων συστημάτων μέσα στη ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα. Η διακίνηση του υλικού θα 
γίνεται υπό τον έλεγχο του αυτοματισμού. Ανάλογα με τη προσφερόμενη λύση θα 
διατίθεται ο κατάλληλος αριθμός και τύπος θυρών 10GbE με δυνατότητα auto-
negotiation και teaming ή/και FC με ταχύτητες τουλάχιστον 8Gbps, καθώς και με 
δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης ταχυτήτων FC μέχρι 16Gbps.. 

 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Κάθε server του συστήματος (main & backup), θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
απαίτηση για ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή ψηφιακού περιεχομένου σε 
high definition (κωδικοποίησης AVC intra 100) σε όλες τις διαθέσιμες πόρτες SDI (in, 
out, preview) σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει και ικανή 
επεξεργαστική δύναμη για την ταυτόχρονη υλοποίηση της όποιας  διεργασίας του 
σήματος χρειάζεται ανά περίπτωση (πχ Βίντεο εφέ, γραφικά κ.λπ.) σύμφωνα με τις 
λειτουργικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.13.2. 

 ΕΦΕΔΡΕΙΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.11.1. 

 Ειδικότερα, για την αποφυγή αστοχίας, στην  περίπτωση προβλήματος στην 
επιλεγμένη πόρτα εξόδου εξυπηρέτησης του καναλιού, θα πρέπει άμεσα να 
ενεργοποιείται η δηλωμένη αντίστοιχη εφεδρική (του αντίστοιχου εφεδρικού 
server).  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.11.3. 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.12.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.12.2.  

 Θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο λογισμικό σε κάθε server (ή υποσύστημα Β 
παράγραφος 23.1.1.2) στα συστήματα (main & backup),  για την αναπαραγωγή 
υλικού σε περίπτωση βλάβης του συστήματος αυτοματισμού.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.12.4. 
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 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2) θα πρέπει να διαθέτει 
ενσωματωμένες τις παρακάτω δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου, χειροκίνητα και 
μέσω του αυτοματισμού: 

 Τράπεζας μίξης συνεχείας (MCS).  

 Μηχανής παραγωγής γραφικών. 

 Ρυθμιστή ακουστότητας (loudness meter & control). 

 Ενσωμάτωσης εξωτερικών, ανοιχτών ή κλειστών υποτίτλων (Closed 
caption & subtitles), 

 Ενσωμάτωσης ακουστικής περιγραφής. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.12.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.12.7. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 15.12.8. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.4. 

 MASTER CONTROL SWITCHER  (MCS) & GRAPHICS ENGINES 

Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2) θα πρέπει να ενσωματώνει 
από μια (1) ίδια βαθμίδα MCS και μια (1) ίδια βαθμίδα παραγωγής γραφικών (graphics 
engines), συνολικά δηλαδή θα περιλαμβάνουν 2 MCS και 2 graphics engines. Οι 
δυνατότητες που απαιτούνται να διαθέτουν περιγράφονται παρακάτω:  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα εισαγωγής πρότυπων γραφημάτων (templates) 
και άλλων μορφών γραφικών και animation τουλάχιστον με μορφοποίηση TGA, TIF 
και BMP και αρχείων ήχου σε WAV. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, 
επεξεργασίας και αναπαραγωγής ολοκληρωμένης σύνθετης εικόνας με τουλάχιστον 
7 επίπεδα, σε διάφορα σημεία στην επιφάνεια της οθόνης μέσω εσωτερικών Keyers 
(Μ/Ε, DSK). Τα γραφικά που θα συνθέτουν τη τελική εικόνα όταν προστεθούν πάνω 
από το βασικό (background) video σήμα, θα μπορεί να είναι διαφορετικών μεγεθών, 
στατικά ή κινούμενα, επαναλαμβανόμενα (μορφή loop), κείμενα, αντικείμενα και 
ήχοι (text, logos, animated & static objects, audio κ.λπ.), καθώς επίσης και video σε 
μορφή αρχείου (ανεξαρτήτου της διάρκειας).  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης ψηφιακών αρχείων video 
σύμφωνα με τα πρότυπα συμπίεσης και αρχείων (wrappers) που έχει θέσει ως 
βασική επιλογή η ΕΡΤ3 στις παραγράφους 23.5. και 23.6.  

 Θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα, υποστήριξης δισδιάστατων ψηφιακών βίντεο 
εφέ (2D DVE) με τις παρακάτω τουλάχιστον δυνατότητες: 

 squeeze back. 

 squeeze and reveal.  

 picture in picture. 

 picture sizing. 

με τη δυνατότητα προ-θέασης του επιθυμητού αποτελέσματος σε οθόνη, πριν την 
αναπαραγωγή του. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.3. 
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 Θα πρέπει ο server να μπορεί να ελέγχει και να επιλέγει κατά περίπτωση, 
χειροκίνητα, μέσω κατάλληλου λογισμικού και από τον αυτοματισμό, μέσω 
κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας: 

 Όλες τις πηγές σημάτων που εισάγονται σε αυτό (SDI A-B), μέσω του 
router που θα διατεθεί από την ΕΡΤ3. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας (για έλεγχο) της Utah 
κατασκευαστριας εταιρίας. 

 Τα επιθυμητά εσωτερικά graphics keys layers 

 Τα δείγματα των γραφημάτων (templates) που έχουν δημιουργηθεί και 
αποθηκευτεί και πρόκειται να εισαχθούν στην τελική εικόνα. 

 Συμπληρωματικές λειτουργίες όπως: 

 Το Video Transition μεταξύ σημάτων clip / clip, clip / live feed, live feed 
/ live feed, τουλάχιστον σε cut fade, cross-fade, V-fade,  

 Τη ρύθμιση της έντασης των καναλιών ήχου, μεμονωμένα (left, right) 
αλλά και ομαδοποιημένα (audio gain). 

 Τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης των καναλιών ήχου (όπως για 
παράδειγμα LLR, RLR, SUM).  

 Ειδικότερα επίσης, για το χειροκίνητο έλεγχο (και διαχείριση) θα πρέπει να 
προσφερθούν συνολικά στην συγκεκριμένη αρχιτεκτονική λύση: 

 Ένα (1) hardware Μaster control panel (MCP) ως κύριο μέσο ελέγχου των 
τραπεζών μίξης συνεχείας των κύριων και εφεδρικών συστημάτων Τα 
προσφερόμενα MCP θα πρέπει να διαθέτουν  εφεδρεία στα τροφοδοτικά 
τους και τη  δυνατότητα αντικατάστασης τους εν θερμώ, χωρίς την 
ανάγκη επανεκκίνησης ή απενεργοποίησης των συσκευών. 

 ένα (1) Software Control Panel, με το αντίστοιχο hardware που απαιτείται 
για τη χρήση του, ως εφεδρικό μέσο ελέγχου στην περίπτωση αστοχίας 
του αντίστοιχου hardware control panel, με χρήση όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, καλύπτοντας πλήρως όλες τις λειτουργίες τους.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.6. 

 LOUDNESS METER & CONTROL 

 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2) στην κύρια αλυσίδα 
(main)  και εφεδρική αλυσίδα (backup) θα πρέπει να ενσωματώνει μία (1) βαθμίδα 
ρύθμισης και ελέγχου ακουστότητας, συνοδευόμενη και από την αντίστοιχη άδεια 
χρήσης. Συνολικά θα απαιτηθούν δυο (2). 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 22.1.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 22.1.4. 

 Η κάθε βαθμίδα θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει και επεξεργαστεί τον ήχο loudness 
σε κάθε κανάλι ήχου, του ψηφιακού αρχείου προς αναπαραγωγή,  καθώς και τη 
συνολική στάθμη για 2 στερεοφωνικά (2.0) και 4 surround εξόδους (5.1). 

 CLOSED CAPTIONING & SUBTITLING 
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 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2) στην κύρια αλυσίδα 
(main)  και εφεδρική αλυσίδα (backup) θα πρέπει να ενσωματώνει μια (1) βαθμίδα, 
για την σύνθεση ανεξάρτητων αρχείων υποτιτλισμού με το προς μετάδοση ψηφιακό 
υλικό, συμπεριλαμβανομένου και από την αντίστοιχη άδεια χρήση του. Συνολικά θα 
απαιτηθούν δύο (2). 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει αρχεία με μορφοποίηση τουλάχιστον .SCC, .CAP, .STL. 

 Ο server του κάθε συστήματος θα πρέπει να μπορεί να διατηρήσει και να 
προσαρμόσει το  αρχείο υποτίτλων σε περίπτωση που απαιτηθεί το ψηφιακό υλικό 
να περάσει από up/down/cross conversion, για να οδηγηθεί στην συνέχεια προς 
μετάδοση.  

 Η βαθμίδα θα πρέπει να ακολουθεί για το SD και το HD τα πρότυπα για DVB subtitle 
και DVB teletext (ETSI ΕΝ300 743, EN 300 472 και WST/47). 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή και ενσωμάτωση διαφορετικών αρχείων 
υποτιτλισμού με περισσότερες της μιας γλώσσας και δυνατότητα μορφοποίησης των 
υποτίτλων (πχ γραμματοσειράς, χρώμα , μέγεθος κ.λπ.).  

 .  

 Θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον ASCII χαρακτήρες. 

 Θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο εργαλείο ελέγχου ώστε να μπορεί ο 
χειριστής να ελέγξει την πορεία ροής εργασιών, για την ενσωμάτωση των αρχείων 
υποτίτλων στο τελικό ψηφιακό υλικό και την επιβεβαίωση ότι διατηρήθηκε ο σωστός 
συγχρονισμός.  

 AUDIO DESCRIPTION 

 Το κάθε σύστημα (ή υποσύστημα Β παράγραφος 23.1.1.2) στην κύρια αλυσίδα 
(main)  και εφεδρική αλυσίδα (backup) θα πρέπει να ενσωματώνει μια (1) βαθμίδα, 
για την σύνθεση ανεξάρτητου αρχείου ήχου για την υπηρεσία ακουστικής  
περιγραφής, συμπεριλαμβανομένου και από την αντίστοιχη άδεια χρήση του.  

 Θα πρέπει να μπορεί να ενσωματώνει το συγκεκριμένο αρχείο ήχου σε 
προκαθορισμένα  κανάλια embedded ήχου . 

 Θα πρέπει να υποστηρίζει αρχεία τουλάχιστον σε μορφή .WAV. 
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24. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.1. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.2. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.3.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.6.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1.7. 

 SWITCH (FIBER CHANNEL/10 Gbps ETHERNET)  

  Θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες θύρες, δομές (modules) και τύπο διεπαφών 
(converged network adapter π.χ. SFP ) για τη διασύνδεση τουλάχιστον με τα 
συστήματα : 

 ingest και playout servers,  

 Αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης 

 Αποθήκευσης μεσοπρόθεσμης πρόσβασης 

 Switch του εσωτερικού δικτύου της ΕΡΤ (μέσω πολύτροπης οπτικής ίνας - 
Multi mode ΟΜ3) και 

 Mε ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από τους διαγωνιζόμενους για την πλήρη 
λειτουργία του προδιαγραφόμενου εξοπλισμού.  

 Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10 θύρες επιπλέον του αριθμού θυρών που 
αναφέρονται στον προηγούμενο όρο. Διασύνδεση μικρότερων switch (switch 
stacking) για την εκπλήρωση του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων θυρών δεν 
γίνεται αποδεκτή. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.4.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.5. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.6. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.7.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.8. 

 SWITCH (1Gbps ETHERNET)  

 Τα switches (1Gbps Ethernet) θα χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση, μεταφορά 
(πληροφοριών και αρχείων), διαχείριση και έλεγχο των προσφερόμενων:  

 Συστημάτων αυτοματισμού (servers και τερματικών),  

 Συστημάτων ingest και playout servers,  

 Συστήματος αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης,  

 Συστήματος αποθήκευσης μεσοπρόθεσμης πρόσβασης. 

 Master control switcher & channel branding, master control panel,  

 Γεννήτρια Χαρακτήρων ή Channel Branding. 
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 Logo inserter. 

 Μονάδων αυτόματης ρύθμισης ακουστικότητας (Loudness)  

 Θα πρέπει να διαθέτει, επιπλέον, τουλάχιστον 2 x 10 Gbps θύρες για τη διασύνδεση 
του με την υπόλοιπη δικτυακή υποδομή και 2 x 10 Gbps ελεύθερες θύρες για 
stacking ή ειδική θύρα (stacking module) για τη διασύνδεση, μελλοντικά, δεύτερου 
switch (ως επέκταση) και με ταχύτητα διασύνδεση τους τουλάχιστον 20 Gbps (Full 
dublex). Επίσης θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον τουλάχιστον 10 ελεύθερες θύρες του 
1 Gbps. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης δίχως να επηρεαστεί η 
αδιάλειπτη, συνεχή λειτουργία και απόδοση, σε τουλάχιστον στο διπλάσιο των 
προσφερόμενων θυρών του. Προδιαγραφές που υπερέχουν των βασικών 
απαιτήσεων της παρούσας θα λάβουν επιπλέον βαθμολογία 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.3.3. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.3.4. 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.3.5. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

25. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους, για τα 
προσφερόμενα συστήματα και προμήθεια ανταλλακτικών, όπως παρατίθενται 
παρακάτω:  

 Αναλυτικά θα πρέπει να προσφερθούν ως ανταλλακτικά: 

 για την κάλυψη των αναγκών στους εξυπηρετητές του προσφερόμενου  
συστήματος  αυτοματισμού συνολικά: 

 ένα (1) σκληρό δίσκο για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) σκληρό 
δίσκο για το σύστημα στην ΕΡΤ3, με την προϋπόθεση ότι οι δίσκοι που 
θα χρησιμοποιηθούν για το κάθε σύστημα είναι ιδίων 
χαρακτηριστικών.  

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί, ένας (1) 
σκληρός δίσκος από  το κάθε ξεχωριστό είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 
αντίστοιχα. 

 ένα (1) hot swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) hot 
swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ3, με την προϋπόθεση ότι 
τα τροφοδοτικά των μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν για το κάθε 
σύστημα είναι ιδίων χαρακτηριστικών.  

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί ένα (1) 
τροφοδοτικό από το κάθε ξεχωριστό είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 
αντίστοιχα. 

 για την κάλυψη των αναγκών στους εξυπηρετητές των προσφερόμενων 
διακριτών ή ολοκληρωμένων μονάδων στο σύστημα εισαγωγής, 
αναπαραγωγής & μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού (ingest/playout 
server) συνολικά: 

 ένα (1) σκληρό δίσκο για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) σκληρό 
δίσκο για το σύστημα στην ΕΡΤ3, με την προϋπόθεση ότι οι δίσκοι που 
θα χρησιμοποιηθούν  για το κάθε σύστημα  είναι ιδίων 
χαρακτηριστικών. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί ένας (1) σκληρός 
δίσκος από  το κάθε ξεχωριστό είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα.  

 ένα (1) hot swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) hot 
swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ3, με την προϋπόθεση ότι 
τα τροφοδοτικά των μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν για το κάθε 
σύστημα είναι ιδίων χαρακτηριστικών. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί ένα (1) 
τροφοδοτικό από το κάθε  ξεχωριστό είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 
αντίστοιχα. 

 για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων στο προσφερόμενο σύστημα 
αποθήκευσης άμεσης διαθεσιμότητας συνολικά: 
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 πέντε  (5) σκληρούς δίσκους (για την ΕΡΤ),  

 δυο (2) σκληρούς δίσκους (για την ΕΡΤ3) 

 ένα (1) hot swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) hot 
swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ3.  

 για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων στο προσφερόμενο σύστημα 
αποθήκευσης μεσοπρόθεσμης διαθεσιμότητας της ΕΡΤ3 συνολικά: 

 πέντε  (5) σκληρούς δίσκους  

 ένα (1) hot swap τροφοδοτικό  

 για την κάλυψη των αναγκών στις διακριτές μονάδες του συστήματος 
εισαγωγής λογοτύπων & γραφικών (channel branding) συνολικά: 

  ένα (1) σκληρό δίσκο για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) σκληρό 
δίσκο για το σύστημα στην ΕΡΤ3, με την προϋπόθεση ότι οι δίσκοι που 
θα χρησιμοποιηθούν για το κάθε σύστημα είναι ιδίων 
χαρακτηριστικών. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί, ένας (1) 
σκληρός δίσκος από  το κάθε είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα.  

 ένα (1) hot swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ και ένα (1) hot 
swap τροφοδοτικό για το σύστημα στην ΕΡΤ3, με την προϋπόθεση ότι 
τα τροφοδοτικά των μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν για το κάθε 
σύστημα είναι ιδίων χαρακτηριστικών. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί ένα (1) 
τροφοδοτικό από το κάθε είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα. 

 Συνολικά δυο (2) hot swap τροφοδοτικά, ένα για την ΕΡΤ και ένα για την 
ΕΡΤ3, για την κάλυψη των αναγκών των προσφερόμενων διακριτών 
μονάδων: 

 της εισαγωγής λογοτύπων,   

 του μεταγωγέα ηλεκτρικών σημάτων,  

 της αυτόματης ρύθμισης ακουστότητας και 

 της τράπεζας μίξης συνεχείας, 

με την προϋπόθεση ότι τα τροφοδοτικά των μονάδων που θα 
χρησιμοποιηθούν είναι  για το κάθε σύστημα ιδίων χαρακτηριστικών. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί ένα (1) τροφοδοτικό 
από το κάθε είδος για την ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα. 

26. ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Τα συστήματα θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης και 
θα παραδοθούν έτοιμα για πλήρη λειτουργία στους αντίστοιχους χώρους. 

 Η καλωδιακή υποδομή (video & δομημένη καλωδίωση) και διασύνδεση (συνδετήρες 
κ.λπ.) των προσφερόμενων μονάδων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. O τύπος 
των συνδετήρων και των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν θα εξασφαλίζει την 
άρτια διασύνδεση χωρίς σφάλματα (bit errors), λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτούμενες αποστάσεις καθώς και ένα απαραίτητο περιθώριο ασφαλείας.  
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 Όλος ο εξοπλισμός που θα προσφερθεί θα είναι mountable σε 19’’ rack και θα 
συνοδεύεται από τον απαιτούμενο αριθμό ικριωμάτων, τις βάσεις στήριξης καθώς 
και τα απαραίτητα mains distribution units για την τροφοδοσία. Η ανάδοχος θα 
πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τα εργαστήρια των ΕΡΤ και ΕΡΤ3 για τον 
καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών. Ειδικότερα για την ΕΡΤ3 θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η απαίτηση για ομοιομορφία των προσφερόμενων ικριωμάτων με 
αυτά που είναι εγκαταστημένα στο machine room.  

27. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Στην τεχνική προσφορά θα δοθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα παράδοσης, 
εγκατάστασης παραμετροποίησης και ελέγχου καλής λειτουργίας (commissioning)  
του συστήματος. Το κόστος της εγκατάστασης θα αναφέρεται στην οικονομική 
προσφορά (μαζί με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής).  

 Η ανάδοχος εταιρεία για όλη τη διάρκεια του έργου, μέχρι και την οριστική ποιοτική 
παραλαβή, θα πρέπει να διαθέσει από ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό, στους χώρους 
εγκατάστασης της ΕΡΤ και ΕΡΤ3, με σκοπό την βοήθεια ολοκλήρωσης των παραπάνω 
εργασιών. Επίσης θα πρέπει, τουλάχιστον για τις δυο (2) πρώτες εβδομάδες από την 
οριστική παραλαβή, να διαθέσει από ένα (1) τουλάχιστον τεχνικό στις εγκαταστάσεις 
των ΕΡΤ και ΕΡΤ3, διαθέτοντας επαρκή γνώση των τεχνικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών του προτεινόμενου συστήματος, για τουλάχιστον 4 ώρες την 
ημέρα, από το διάστημα 12:00μμ μέχρι 04:00μμ, 5 μέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-
Παρασκευή). Μετά την πάροδο των 2 εβδομάδων και για διάστημα τουλάχιστον 3 
μηνών ο κάθε τεχνικός θα προσέρχεται στις εγκαταστάσεις των ΕΡΤ και ΕΡΤ3, 
τουλάχιστον δυο (2) φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 4 ώρες με σκοπό την λύση 
χειριστικών, τεχνικών και λειτουργικών επιπλοκών που πιθανόν θα παρουσιαστούν 
στο διάστημα αυτό. 

 Η ΕΡΤ και ΕΡΤ3 είναι υπεύθυνοι για το χώρο τοποθέτησης του προσφερόμενου 
υλικού είτε το machine room για  τα προσφερόμενα μηχανήματα  είτε είναι τα 
control rooms για τους  σταθμούς και τα panel ελέγχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
έρθει σε σχετική συνεννόηση με τα τμήματα των εργαστηρίων και μετάδοσης 
τηλεοπτικού προγράμματος των ΕΡΤ και ΕΡΤ3, ενώ θα πρέπει να συμφωνηθεί και η 
διαδικασία μεταγωγής από το παλιό σύστημα στο νέο με βάση τον όρο της 
παραγράφου 3.1.6. 

28. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα μπορούν να διαμορφώσουν 
και παρουσιάσουν στην τεχνική προσφορά το δικό τους πρόγραμμα και 
χρονοδιάγραμμα, και σύμφωνα με τη σχετική εμπειρία τους το οποίο και θα 
βαθμολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται το κόστος ανά ημέρα και ο 
συνολικός αριθμός των απαιτούμενων εργάσιμων ημερών για 7 ώρες εκπαίδευσης 
ημερησίως. 

 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εκπαιδεύσει έναν αριθμό εργαζομένων της ΕΡΤ σε 
θέματα χειρισμού, διαχείρισης, εποπτείας και συντήρησης του συστήματος 
αυτοματισμού – αποθηκευτικού χώρου στο σύνολο του, ενώ θα υπάρχει και ειδική 
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συμπληρωματική εκπαίδευση για χειριστές που θα χρησιμοποιήσουν το 
προσφερόμενο σύστημα εισαγωγής λογοτύπων και γραφικών (Channel Branding). 

 Η εκπαίδευση των διαχειριστών και εργαστηριακών θα πρέπει να είναι σε επίπεδο 
τέτοιο ώστε οι γνώσεις που θα αποκτήσουν να τους επιτρέπει να επεμβαίνουν 
άμεσα για την επίλυση προβλημάτων είτε μόνοι τους  είτε σε συνεργασία με τους 
μηχανικούς των προσφερόμενων συστημάτων. Οι administrators στο τέλος της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να πιστοποιούνται ότι εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των 
κατασκευαστριών εταιριών, με δικαίωμα ελέγχου και επέμβασης στα προσφερόμενα 
συστήματα. Η προμηθεύτρια ελληνική εταιρεία θα πρέπει σε περίπτωση που τα 
προτεινόμενα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές εταιρείες να αναλάβει τον 
κατάλληλο συντονισμό της εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν 
προβλήματα που αφορούν το σύστημα στο σύνολο του. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

  Ο αριθμός του προσωπικού της ΕΡΤ που θα εκπαιδευθεί θα είναι τουλάχιστον 35 
άτομα με τις εξής ειδικότητες: 

 Χειριστές: 20 άτομα. 

 Γραφίστες: 7 άτομα.  

 Διαχειριστές και εργαστηριακοί: 8 άτομα. 

 Ο αριθμός του προσωπικού της ΕΡΤ3 που θα εκπαιδευθεί είναι τουλάχιστον 17 
άτομα με τις εξής ειδικότητες: 

 Χειριστές: 9 άτομα. 

 Γραφίστες: 3 άτομα.  

 Διαχειριστές και εργαστηριακοί: 5 άτομα. 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Ο εκτιμώμενος από την ΕΡΤ συνολικός χρόνος εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία θα 
είναι τουλάχιστον: 

 Χειριστές: 5 εργάσιμες ημέρες με 7 ώρες ημερησίως. 

 Γραφίστες: 3 εργάσιμες ημέρες με 7 ώρες ημερησίως.  

 Διαχειριστές: 10 εργάσιμες ημέρες με 7 ώρες ημερησίως.  

 Θα πρέπει η ανάδοχος εταιρία, 6 μήνες μετά την τελική παράδοση του συστήματος, 
να οργανώσει ημερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι χειριστές θα παραθέσουν 
λειτουργικές αδυναμίες και ιδιαιτερότητες που έχουν επισημάνει κατά την διάρκεια 
λειτουργίας των συστημάτων και θα δοθούν από την εταιρία διευκρινήσεις και 
οδηγίες για την αντιμετώπιση τους. 

 Το συνολικό κόστος (εκπαίδευσης και ημερίδας) θα αναφέρεται ξεχωριστά στην 
οικονομική προσφορά (μαζί με τα πιθανά έξοδα μετακίνησης και διαμονής των 
εκπαιδευτών). 

 ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων. 

29. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
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 Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του εγγύηση 
τουλάχιστον 2 ετών για το σύνολο του εξοπλισμού, αρχής γενομένης από την 
οριστική παραλαβή του. Θα πρέπει επίσης να προτείνει και συμβόλαιο υποστήριξης 
για όλο τον εξοπλισμό συνολικής διάρκειας 3 ετών, που θα ενεργοποιηθεί μετά την 
λήξη της εγγύησης. Για το συμβόλαιο αυτό υπεύθυνος απέναντι στην ΕΡΤ θα είναι ο 
ανάδοχος, ο οποίος θα διαχειρίζεται την υποστήριξη του εξοπλισμού και του 
λογισμικού της εγκατάστασης (βλάβες και αναβαθμίσεις) ως σύνολο, 
συνεργαζόμενος ο ίδιος με τις κατασκευάστριες εταιρείες που έχουν προσφέρει τα 
προϊόντα.  Η εγγύηση και το συμβόλαιο, θα περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους όπως 
αυτοί περιγράφονται παρακάτω.  

 Μετά την αναγγελία βλάβης (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά μέσω email ή/και Fax) θα 
γίνονται κατά σειρά τουλάχιστον οι παρακάτω ενέργειες : 

 τηλεφωνική υποστήριξη από την ανάδοχο αλλά και από τις 
κατασκευάστρια εταιρία είκοσι τέσσερις (24) ώρες, επτά (7) ημέρες την 
εβδομάδα,  

 απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη, είκοσι τέσσερις (24) ώρες επτά (7) 
ημέρες την εβδομάδα, μέσω τηλε-διάγνωσης και απομακρυσμένης 
πρόσβασης για τη διαχείριση προβλημάτων (Remote Access Support) από 
την ανάδοχο ή/και κατασκευάστρια εντός 1 ώρας.,  

 επί τόπου διάγνωση και επίλυση βλάβης:  

 εντός τεσσάρων (4) έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το μέγιστο για 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας εάν είναι πρόβλημα λογισμικού και  

 εντός τεσσάρων (4) έως σαράντα οκτώ (48) ωρών το μέγιστο για όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας εάν είναι πρόβλημα υλισμικού χωρίς 
επιβάρυνση του υλισμικού και των μεταφορικών.  

Για τα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριληφθεί το κόστος υπηρεσιών και 
διακίνησης των τεχνικών που θα επιλύσουν το πρόβλημα. 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των συνολικών παροχών του συμβολαίου τεχνικής 
υποστήριξης το οποίο θα αποτελεί δεσμευτικό όρο για την ανάδοχο εταιρεία (SLA). 

 H εγγύηση θα παρέχεται από τον ανάδοχο και τις κατασκευάστριες εταιρείες και θα 
ισχύει για τη χώρα μας. 

 Στο συμβόλαιο θα περιλαμβάνονται επίσης όλες οι ενημερώσεις (updates) και 
αναβαθμίσεις (upgrades) των παρεχόμενων λογισμικών. Οι αναβαθμίσεις και 
ενημερώσεις θα παρέχονται άνευ χρέωσης κόστους υπηρεσιών και θα 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιπλέον παραμετροποιήσεις (configuration) των client 
και servers των συστημάτων του εξοπλισμού, που θα προκύπτουν από αυτές. 

 Η ανάδοχος εταιρία πέρα του τριετούς συμβολαίου υποστήριξης θα συνεχίσει την 
υποστήριξη σε λογισμικό και υλισμικό για τουλάχιστον τρία (3) επιπλέον χρόνια 
πέρα του συμβολαίου, με τιμές που θα συμφωνηθούν ένα εξάμηνο πριν από τη λήξη 
του συμβολαίου και σαν βάση αναφοράς θα ληφθούν οι τιμές των προηγουμένων 
χρόνων.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

30. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική ή / και στην αγγλική 
γλώσσα και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

 Σαφείς και αναλυτικές, κατά παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών για την συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
προσφερόμενου εξοπλισμού με τους αντίστοιχους όρους. Οι απαντήσεις να 
τεκμηριώνονται με παραπομπές στα έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή. 

 Συγκρότηση του υλικού των προσφερόμενων μονάδων, υλικών και λογισμικού. 

 Πλήρεις τεχνικές περιγραφές και φωτογραφίες κάθε συσκευής, βάσει επίσημων 
τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. 

 Στην τεχνική προσφορά δεν θα αναφέρεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο κανένα 
οικονομικό στοιχείο της προσφοράς (επί ποινή άμεσου αποκλεισμού).  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. 

 Θα πρέπει να δοθεί συγκρότηση του υλικού των προσφερόμενων μονάδων και 
υλικών, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά με τιμές 
μονάδας ανά είδος και συνολικές τιμές για τη ζητούμενη ποσότητα. 

 Θα πρέπει να δοθεί το κόστος εκπαίδευσης των τεχνικών όπως προκύπτει από το 
κεφάλαιο 25. 

 Θα πρέπει να δοθεί αναλυτικά ανά έτος το κόστος του συμβολαίου υποστήριξης 
(SLA) για 3 χρόνια μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το ετήσιο κόστος του 
συμβολαίου υποστήριξης (SLA) θα εξοφλείται ανά έτος, μετά το πέρας της εγγύησης. 

 To συνολικό κόστος που θα ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη του μειοδότη, θα 
περιλαμβάνει το άθροισμα του κόστους της προμήθειας και εγκατάστασης του 
συστήματος, της εκπαίδευσης, της επίβλεψης του έργου και της υποστήριξης για το 
συνολικό διάστημα των 5 ετών που απαιτείται. 

31. ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να 
αποδεχθούν με απαντήσεις τους σε κάθε παράγραφο, τους παρακάτω όρους που 
αφορούν την παράδοση από τους προμηθευτές και την παραλαβή από την ΕΡΤ του 
εξοπλισμού μετά την κατακύρωση: 

 Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες της ΕΡΤ, Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αγία 
Παρασκευή (για την Αθήνα) και Λεωφόρος Στρατού & Καυκαντζόγλου (για τη 
Θεσσαλονίκη).  

  Όλα τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από τα αναγκαία παρελκόμενα τους για την 
κανονική, απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία τους. 
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 Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτήσει η ΕΡΤ 
για την Αθήνα και η ΕΡΤ3 για την Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις υπογραφείσες 
συμβάσεις και τους όρους των προδιαγραφών και της συγκρότησης υλικού. 

 Όλα τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από τα αναγκαία παρελκόμενα τους για την 
κανονική, απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία τους. 

 Για κάθε προσφερόμενο είδος θα παραδοθούν ένα τεχνικό εγχειρίδιο συντήρησης 
και επισκευών (service manual), εφόσον διατίθεται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία και ένα λειτουργίας (operation manual) στην ελληνική ή/και αγγλική 
γλώσσα. Να προσφερθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

 Το λογισμικό θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστημένο, αλλά και σε CD ή DVD ή άλλο 
μέσο εύκολα αναγνώσιμο από PC και από το ίδιο το μηχάνημα στο οποίο 
εγκαθίσταται. Η άδεια χρήσης του λογισμικού καθώς και η εγγύηση του συνόλου του 
εξοπλισμού, θα εκδοθεί στο όνομα της ΕΡΤ ΑΕ.  

  Οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους όρους των 
προδιαγραφών που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής της EΡT πρέπει να 
αίρεται από τον προμηθευτή με δικές του δαπάνες το συντομότερο δυνατό. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό σε μορφή ολοκληρωμένου συστήματος εντός το πολύ ενενήντα (90) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρους που θα υποδειχτούν από το 
προσωπικό της ΕΡΤ. 

 Θα παραδοθεί σχέδιο της εγκατάστασης όπου θα εμφανίζεται όλος ο 
εγκατεστημένος εξοπλισμός και η συνδεσμολογία του. 

 Η ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει την εκπαίδευση του προσωπικού όπως 
περιγράφεται στο κεφ. 25) εντός το πολύ επτά (7) ημερών από την παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία του συστήματος. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο ανάδοχος θα 
μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγωγή του υπάρχοντος συστήματος στο νέο. Οι 
εργασίες μεταγωγής δεν πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από 15 εργάσιμες 
ημέρες. 

 Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του συστήματος σε 
πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση και την επιτυχή μεταγωγή από την υπάρχουσα 
υποδομή στο προσφερόμενο σύστημα. 
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32. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται στις παρακάτω δυο μονάδες: 

 ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης, με συντελεστή 
βαρύτητας 80% 

 ΟΜΑΔΑ Β: Εκπαίδευση, χρόνος εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, με 
συντελεστή βαρύτητας 20% 

Όλοι οι όροι των πιο πάνω μονάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 
βαθμούς. Η βαθμολογία των όρων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις 
που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 
120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε όρου των ομάδων, είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας 
της μονάδας επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των όρων και των δυο ομάδων. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Στοιχεία αξιολόγησης ομάδα Α (συντελεστής βαρύτητας 80%) 
Όρος Περιγραφή Συντελεστής 

Βαρύτητας 
4.6.1, 14.6.1 Αρχιτεκτονική τοπολογία των σκληρών δίσκων μέσω RAID στο 

σύστημα αυτοματισμού. 
15 

4.8.4, 14.8.4 Εφεδρεία τερματικών αυτοματισμού. 5 

4.9.1, 14.9.1 Εν θερμώ αντικατάσταση σκληρών δίσκων  στους servers  του 
αυτοματισμού διατηρώντας τη συνεχή λειτουργία τους. 

10 

4.10.1, 14.10.1 Διεπαφή API  του συστήματος αυτοματισμού με τα υπόλοιπα 
συστήματα διαχείρισης της ΕΡΤ και ΕΡΤ3 προς ανταλλαγή 
υλικού και metadata. 

15 

6.4.1, 16.4.1 Απόδοση συστήματος. 10 

7 Επιπλέον όροι υπεροχής έναντι βασικών απαιτήσεων : 
(7.2.1, 7.2.2, 18.2.1, 18.2.2)  

5 

9 Επιπλέον όροι υπεροχής έναντι βασικών απαιτήσεων  
( 8.2.2,  8.3.2, 19.2.2, 19.3.2) 

5 

13 Επιπλέον όροι υπεροχής έναντι βασικών απαιτήσεων:  
(13.1.5, 13.2.4, 13.3.2, 24.1.5, 24.2.4, 24.3.2) 

5 

16, 17 Επιπλέον όροι υπεροχής έναντι βασικών απαιτήσεων: 
(16.2.7, 17.2.7, 17.2.8, 17.4.1) 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 80 
Στοιχεία αξιολόγησης ομάδας Β (συντελεστής βαρύτητας 20%) 
Όρος Περιγραφή Συντελεστής 

Βαρύτητας 
25.1.1, 29.1.8 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 3 

26 Εκπαίδευση (αριθμός ημερών, πληρότητα προγράμματος 
κ.λπ.). 

2 

27 Χαρακτηριστικά τεχνικής υποστήριξης (εγγύηση, επεκτάσεις, 
SLA κ.λπ.).  

15 

ΣΥΝΟΛΟ 20 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΣΧΕΔΙΑ 

33. ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΤ (παρ.8.1.3.1) 
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34. ΣΧΕΔΙΟ 2  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΤ (παρ.8.1.3.2) 
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35. ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΤ 3 (παρ 18.1.3.1) 
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36. ΣΧΕΔΙΟ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΤ 3 (παρ.18.1.3.1) 

 


