
 

Tehnologia video IP Cisco aduce inovaţie şi calitate de excepţie 

în  transmisiunile �BC de la Jocurile Olimpice de la Beijing  

Prin intermediul tehnologiilor Cisco, reţeaua de televiziune �BC transformă  

Olimpiada într-o experienţă accesibilă oriunde şi oricând, unor platforme de 

distribuţie multiple 

SAN JOSE, California – 6 august 2008 - Cisco a anunţat că a fost selectată pentru furnizarea 
infrastructurii de reţea video IP (Internet Protocol) şi a soluţiilor de codificare a comunicaţiilor 
video pentru NBC în vederea acoperirii transmisiunilor de la Jocurile Olimpice de la Beijing (8-
24 august). Infrastructura video IP de la Cisco va permite personalului NBC din New York şi Los 
Angeles să editeze conţinutul video aşa cum este captat la Beijing şi să-l furnizeze pentru trei 
tipuri de ecrane de afişare: TV, PC şi smartphone. 

Descrisă drept unul dintre cele mai exigente medii de comunicaţii în reţea din lume, reţeaua 
inovatoare transoceanică Cisco va permite transmiterea de fişiere de dimensiuni mari (în 
gigabytes) între Beijing, New York şi Los Angeles. 

La Olimpiadele anterioare, personalul NBC a trebuit să prelucreze materiale video de pe benzi 
video şi să le adauge ulterior elemente grafice şi texte descriptive. În cadrul acestui proiect media, 
unul dintre cele mai ambiţioase de până acum, NBC va asigura peste 3.600 de ore de transmisie 
pe durata celor 17 zile ale Olimpiadei. Utilizarea unei biblioteci de înregistrări video pe bandă nu 
ar putea permite replicarea unui număr suficient de copii video pentru opt reţele TV diferite, plus 
NBCOlympics.com. Utilizând un flux operaţional bazat pe fişiere pentru selectarea înregistrărilor 
video, reţeaua poate selecta secvenţe în vederea distribuirii lor către posturi afiliate chiar înaintea 
încheierii unui anumit eveniment sportiv. 
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