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Streszczenie. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka systemu emisyjnego Broadcaster - narzędzia ułatwiającego emisję programu radiowego. Jego główną
zaletą jest prostota i funkcjonalność. System zyskał przewagę w stosunku do innych
produktów tego typu, dzięki pozbawieniu go nieprzydatnych funkcji i ograniczeniu jego
możliwości jedynie do wykonywania działań zgodnych z zasadami poprawnej emisji. Jego przejrzysty interfejs został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny dla użytkowników
związanych ze studiem emisyjnym i pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem.

1. Problematyka emisji programu radiowego
Wraz z pojawieniem się płyt kompaktowych w latach osiemdziesiątych, jakość dźwięku dostępnego dla przeciętnego słuchacza znacznie się poprawiła. Wcześniej używane
płyty analogowe oraz analogowe taśmy magnetofonowe oferowały dużo niższą trwałość,
charakteryzowały się zużywalnością, często ulegały uszkodzeniom wskutek odtwarzania
oraz, co w przypadku radia miało chyba największe znaczenie, sprawiały wiele kłopotów
przy wyszukiwaniu właściwych dźwięków na nośniku.
Dla odmiany, płyty kompaktowe podzielone zostały na znaczniki, dzięki którym wyszukiwanie odpowiedniego dźwięku sprowadza się najczęściej do wyboru odpowiedniego
numeru na panelu odtwarzacza. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej mechaniki głowicy odtwarzaczy CD wyszukiwanie trwa nie dłużej niż kilka sekund. Wprowadzenie znaczników
umożliwiło również dokładne odczytywanie długości odtwarzanych dźwięków.
W studiach radiowych dużą popularnością cieszą się również dyskietki magnetooptyczne, popularnie zwane minidyskami. Dyski MD działają w bardzo zbliżony sposób
do dysków CD, a jakość przechowywanego dźwięku cyfrowego przewyższa obecnie nawet
płyty kompaktowe. Ich główną przewagą jest mniejszy rozmiar dyskietek i przenośnych
odtwarzaczy MD oraz możliwość wielokrotnego zapisywania. Właśnie dzięki funkcji nagrywania z zachowaniem wysokiej jakości zyskały one wielką popularność wśród reporterów. Specjalne reporterskie modele odtwarzaczy MD, poza funkcją zapisu dźwięku,
posiadają również wbudowane przedwzmacniacze mikrofonowe, co znacznie zmniejsza
liczebność oraz wagę sprzętu reportera. Główną wadą tego nośnika jest jego wysoka
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cena, dość niska trwałość w porównaniu z płytami CD oraz niewielka ilość gotowych,
tłoczonych dyskietek na rynku.
Ostatnim, najmniej popularnym nośnikiem cyfrowym są kasety DAT. Oferują one
dokładnie taką samą funkcjonalność oraz porównywalną jakość jak płyty CD, a ich
mała popularność wynika z faktu, iż kasety te odziedziczyły większość wad po kasetach
analogowych.
Urządzeniem łączącym odtwarzacze tych nośników jest konsoleta mikserska, która,
jako urządzenie analogowe, łączy sygnały analogowe pochodzące z odtwarzaczy oraz
mikrofonów studyjnych w jeden stereofoniczny (dwukanałowy) sygnał audio; [1, s. 110,
117]. Po wyjściu ze stołu mikserskiego sygnał trafia do procesora emisyjnego, który odpowiedzialny jest za właściwą finalną obróbkę dźwięku, tzw. mastering; [1, s. 458]. Stąd
zsumowany w pożądanych proporcjach oraz obrobiony sygnał trafia bezpośrednio do nadajnika radiowego. W wielu rozgłośniach tradycyjnych, które nadają program również
w Internecie, dźwięk przekazywany do streaming’u pobierany jest tuż za procesorem
emisyjnym, po czym trafia do komputera lub urządzenia, które digitalizuje analogowy
sygnał audio (przetworniki A/D), a następnie rozsyła strumień danych cyfrowych gotowy do odbioru. Ten ostatni proces powoduje wyraźne opóźnienie dźwięku nadawanego
w Internecie w stosunku do tego nadawanego poprzez naziemne nadajniki fal radiowych.
Tworząc system skupiający cała tą funkcjonalność można ograniczyć nieuniknione opóźnienia do minimum, co jest bardzo pożądanym efektem.
1.1. Sposoby realizacji emisji. Nowoczesne rozgłośnie radiowe emitują różnorodne
treści na wiele zupełnie odmiennych sposobów. Koniec XX w. i początek XXI w. przyniósł niezliczoną ilość narzędzi umożliwiających mniej lub bardziej niezawodne odtwarzanie dźwięku. Odpowiedni wybór narzędzia ma kluczowe znaczenie dla ciągłości nadawania, gdyż to głównie od komfortu pracy ludzi zależy jakość emitowanego programu.
W wielu mniejszych rozgłośniach korzysta się z najprostszego i pozornie najtańszego
rozwiązania. Do niedużej konsolety mikserskiej podłączone są 2 lub 3 odtwarzacze CD,
mikrofon i w praktyce rozgłośnia może już nadawać. Dwa odtwarzacze pozwolą na miksowanie kolejnych dźwięków bez przerw, trzecie urządzenie przyda się do odtwarzania
dodatkowych dżingli, reklam lub jako odtwarzacz rezerwowy. Mała ilość urządzeń powoduje, że nawet przeciętny realizator dźwięku będzie świetnie panował nad wszystkim,
a zarazem będzie mógł realizować całość emisji. Na podobnym schemacie opartych jest
bardzo wiele rozgłośni radiowych, również tych o zasięgu ogólnopolskim (np. ”Trzeci
Program Polskiego Radia”).
Takie studio emisyjne jest jednak w rzeczywistości o wiele bardziej skomplikowane
niż jeden mikrofon i trzy odtwarzacze. Praktycznie każde studio radiowe jest bardziej
rozbudowane od powyższego przykładu, a realizatorzy dźwięku mają niezwykle skomplikowane zadanie do wykonania. Dodatkowo mocno eksploatowane nośniki często zawodzą - przeskakują (błędy strumienia), zacinają się (utrata strumienia) lub w ogóle
nie uruchamiają się w pożądanym momencie, a nawet same startują w dowolnej chwili
(nierozładowane w kontrolowany sposób ładunki elektryczne, spięcia, itd.). Tempo całości emisji nadaje upływający czas, a realizator dźwięku pracuje pod bardzo dużą presją.
Błędy ludzkie są tak samo częste jak błędy sprzętowe.
Dlatego też większość dużych rozgłośni już od kilku lat korzysta z systemów montażu
liniowego. Radia komercyjne posiadają systemy emisji w pełni oparte o komputery lub
dedykowane urządzenia, ukrywające przed użytkownikiem całą pracę, którą wykonywał
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realizator, uniemożliwiając wystąpienie błędów ludzkich i mocno ograniczając możliwość wystąpienia błędów sprzętowych. Przy emisji nie musi już czuwać wykwalifikowany
i kosztowny w utrzymaniu technik, nie ma potrzeby instalacji bardzo drogich konsolet
mikserskich, a uproszczoną realizacją mogą zajmować się sami redaktorzy. Systemy komputerowe mają za zadanie również ułatwienie wyszukiwania i odpowiedniej segregacji
nagrań, których ilość wynosi od 50.000 do nawet 1.000.000 sztuk. Dodatkowym atutem
systemu komputerowego jest zredukowana do minimum ilość sprzętu będącego na wyposażeniu studia. Odpowiednio zaprogramowany komputer wyklucza potrzebę użycia
procesora emisyjnego, jak również może przejąć funkcję emisji internetowej.
1.2. Realizator dźwięku jako podstawowe źródło błędów. W rozgłośniach realizujących emisję tradycyjnymi sposobami, czyli za pomocą urządzeń hardwareowych
oraz realizatora dźwięku, dość łatwo jest ograniczyć błędy sprzętu do minimum. Należy
przede wszystkim zadbać o konserwację urządzeń oraz stosowne wyszkolenie personelu.
Urządzenia studyjne nie są jednak wystarczająco zautomatyzowane pod kątem precyzji
odtwarzania, a synchronizacją zajmuje się ostatecznie człowiek.
Zadaniem realizatora jest obsługa całego sprzętu, jaki udostępnia studio, co wiąże się
z biegłą znajomością obsługi każdego jego elementu - odtwarzacza, konsolety czy procesora. Z drugiej strony 60-90% czasu antenowego radia to utwory muzyczne, których
emisja od strony studia sprowadza się do użycia dwóch odtwarzaczy. Ta prosta z pozoru
czynność w praktyce jest czasochłonna i frustrująca. Osoba na stanowisku realizatora
dźwięku musi charakteryzować się niezwykłą odpornością na stres oraz dużym opanowaniem. Dla poprawy komfortu pracy realizatorzy spędzają w pracy nie więcej niż 8,
a najczęściej zaledwie 4 godziny zegarowe.
Problem stresu ma tym większy wymiar im bardziej skomplikowane są realizowane
programy. W różnego rodzaju listach przebojów, audycjach reporterskich, programach
informacyjnych nie ma miejsca na błędy. Każda pierwsza pomyłka wywołuje ciąg zdarzeń
prowadzący do wystąpienia kolejnych błędów, co staje się dodatkowym obciążeniem dla
realizatora dźwięku.
1.3. Wykorzystanie komputera w procesie emisji. Nawet najprostsze studio radiowe nie może obyć się bez komputera i każda rozgłośnia posiada oprogramowanie,
które używane jest w procesie emisji. Bardzo rzadko zdarza się jednak, aby komputer
stanowił centrum zarządzania i realizacji. Najczęściej jest to proste oprogramowanie
służące do wspomagania emisji. Rozgłośnie emitują również dźwięki z plików audio dżingle, reklamy oraz różnego rodzaju nagrania niestandardowe.
Przykładem prostego oprogramowania dedykowanego dla rozgłośni radiowych jest
aplikacja ”Dyna”. Program ten jest głównie biblioteką map kojarzących klawisze klawiatury z plikami dźwiękowi załadowanymi do pamięci. Dźwięki te są odtwarzane po
naciśnięciu odpowiedniego klawisza. Inną funkcją tej aplikacji jest możliwość emisji reklam we wcześniej wyznaczonych porach. Niestety program posiada bardzo wiele wad.
Jego funkcjonalność ogranicza głównie tekstowy interfejs, co wiąże się działaniem aplikacji w systemie DOS lub emulatorach tego systemu. Drugą dużą wadą jest bardzo
utrudniona emisja plików muzycznych. Pliki nie mogą być miksowane, czyli nakładane
na siebie tak, aby tworzyć ciągłość dźwięku bez przerw w postaci ciszy.
Przykładem najbardziej rozbudowanej aplikacji radiowej jest SAM Broadcaster. Stworzony był on z myślą o rozgłośniach stricte internetowych, jednak można go wykorzystywać również do emisji tradycyjnej. Jest to aplikacja dość rozbudowana i posiada wiele
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bardzo przydatnych funkcji. Autorzy próbowali nawet rozwiązać kwestię automatycznego miksowania dźwięków, ale problemu niestety nie udało im się rozwiązać wcale, gdyż
aplikacja nakłada na siebie utwory w praktycznie losowy sposób, a do pożądanej precyzji
wciąż jej daleko.
2. Projekt systemu informatycznego ”Broadcaster”
Projekt systemu ”Broadcaster” przewiduje wykorzystanie go w małej, komercyjnej
rozgłośni radiowej, która dotychczas realizowała emisję w tradycyjny sposób. Archiwizacja emisji odbywa się poprzez stały zapis dźwięku na kasetach VHS, rejestrujących
obraz z kamer monitoringu. Do siedziby radia wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, a ich działania są monitorowane.
2.1. Specyfikacja wymagań użytkownika. Głównym zadaniem systemu jest całkowite zastąpienie lub zminimalizowanie roli realizatora dźwięku. Dostęp do Broadcastera
mają użytkownicy bezpośredni, czyli dziennikarze, redaktorzy oraz realizator dźwięku
lub technik. Druga grupa użytkowników pośrednich sprawuje nadzór nad emisją - należą
do nich redaktor naczelny oraz dyrektor programowy.

Rysunek 1. Diagram kontekstowy systemu Broadcaster
Wymagania użytkowników bezpośrednich:
- ewidencja nagrań radiowych typu: piosenki, reklamy, dźwięki,
- wyszukiwanie elementów do tworzenia listy odtwarzania,
- przypominanie o emisji zaplanowanych reklam,
- ręczne planowanie i tworzenie listy odtwarzania emisji,
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automatyczne planowanie i tworzenie listy odtwarzania emisji,
odtwarzanie zaplanowanej listy,
odtwarzanie zaplanowanych pasm reklamowych,
zatrzymywanie emisji dla lektora lub emisji z innego źródła,
tworzenie opisów dla nagrań typu: piosenki oraz dźwięki,
tworzenie punktów miksowania dla nagrań typu: piosenki oraz dźwięki,
nadawanie właściwości nagraniom typu: piosenki oraz dźwięki,
archiwizacja emitowanych treści.

Wymagania użytkowników pośrednich:
-

dodawanie nowych reklam,
tworzenie i planowanie pasm reklamowych,
raportowanie reklam wyemitowanych,
raportowanie archiwum emisji.

Diagram kontekstowy przedstawia przepływ danych pomiędzy systemem oraz użytkownikami systemu. W systemie wciąż istnieje funkcja realizatora dźwięku, jednak jest
ona ograniczona do wprowadzania danych poza procesem emisji. Redaktor jest użytkownikiem bezpośrednim, mającym fizyczny kontakt z systemem. Redaktor naczelny jest
użytkownikiem pośrednim i odpowiada za wprowadzanie i planowanie reklam. Ostatnim
użytkownikiem systemu jest słuchacz - jedynym przepływem, jaki odbiera on z systemu,
jest emitowany program radiowy.
2.2. Projekt bazy danych. Projekt struktury bazy danych systemu Broadcaster przedstawiono na diagramie 2.
2.3. Wymagania techniczno-realizacyjne. Broadcaster jest aplikacją o bardzo małych wymaganiach minimalnych. Do płynnej pracy wymaga komputera klasy PC, wyposażonego w procesor klasy Pentium III TM i częstotliwości zegara 1Ghz, pozbawione
technologii SpeedStep TM , 32MB wolnej pamięci RAM, 20MB wolnej przestrzeni dyskowej, systemu operacyjnego Windows 98 lub nowszego oraz zainstalowanych dwóch
urządzeń audio.
Są to wymagania absolutnie minimalne, narzucone głównie poprzez procesy dekodowania standardu mp3 i pozwalają one na uruchomienie systemu; zob. [1, s. 77]. Nie
gwarantują jednak płynnej i niezawodnej pracy, która zapewni pożądaną ciągłość emisji.
Zalecana konfiguracja wnosi przede wszystkim zmianę systemu operacyjnego na Windows XP. Jest on na tyle młodym systemem, aby wspierać najnowsze technologie, a zarazem jest obecny na rynku wystarczająco długo, aby większość jego pierwotnych błędów została wykryta i usunięta. Dobrze skonfigurowany i zaktualizowany Windows XP
zapewnia bardzo wysoką stabilność.
Nie bez znaczenia pozostaje sama konfiguracja systemu operacyjnego, która powinna
zostać wykonana przez wykwalifikowaną osobę lub firmę. Poprawna konfiguracja jest
procesem żmudnym i wymagającym dużej znajomości architektury systemu. System
powinien głównie zostać pozbawiony wszelkich procesów automatycznych, które w dowolnym momencie mogą zużyć znaczną część lub całość zasobów systemowych. Duży
zysk wydajności uzyskać można również poprzez regularną defragmentację i kompaktowanie dysków systemowych oraz zawierających bazę danych. System Microsoft Windows
XP fragmentuje ponad 30% plików tworzonych w procesie instalacji, tak więc narzędzie
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wykonujące poprawną defragmentację oraz kompaktowanie plików jest nieodzowne do
wydajnej pracy systemu Broadcaster oraz systemu operacyjnego Windows.

Rysunek 2. Diagram struktury danych w systemie Broadcaster
Wymaganiem minimalnym, a zarazem podstawowym, jest instalacja dwóch urządzeń
audio w systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu studio emisyjne oparte o system Broadcaster może pracować niezależnie od emitowanych treści. Jedno z urządzeń ma za zadanie
emisję dźwięku antenowego, natomiast drugie z nich odpowiedzialne jest za odsłuch nagrań wewnątrz studia. System Broadcaster współpracuje ze wszystkimi urządzeniami
audio pracującymi w oparciu o sterowniki WDM.
Zastosowanie konfiguracji zalecanej pozawala na uzyskanie maksymalnej funkcjonalności systemu i pozwala osiągnąć wysoką stabilność, a jednocześnie poprawia komfort
i wydajność pracy.
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2.4. Struktura systemu. System Broadcaster służy do przetwarzania nieuporządkowanych nagrań dźwiękowych w ciągły dźwięk, zgodny z zasadami realizacji emisji. Składa się on z dwóch głównych elementów: bazy dźwięków oraz czterowątkowego odtwarzacza plików audio.
Do systemu zostają wprowadzone różnego rodzaju dźwięki, takie jak: piosenki, dżingle
oraz reklamy. Piosenki oraz dżingle wprowadzane są do bazy za pomocą tego samego
narzędzia, jakim jest Edytor bazy nagrań. Dźwięki reklamowe wprowadzane są za pomocą osobnego mechanizmu. W przypadku reklam, samo pojawienie się ich w bazie nie
umożliwia ich emisji. Należy również zaplanować emisje pasm reklamowych. Dopiero
wówczas zostają zapisane w bazie jako elementy umożliwiające tworzenie emisji.
Alternatywną drogą emisji jest obieg poza systemem bazy oraz odtwarzaczy, czyli
emisja z zewnętrznych źródeł dźwięku. Ten sposób emisji wymaga od systemu jedynie
uruchomienia pauzy. Dźwięk ten również trafia do emisji, jednak nie przebiega on przez
system.

Rysunek 3. Schemat struktury systemu Broadcaster
2.5. Wdrożenie. System Broadcaster jest wirtualnym odzwierciedleniem fizycznego
studia rozgłośni radiowej, co oznacza, że składa się z wirtualnych odpowiedników odtwarzaczy hardwareowych. System musi jednak współpracować z elementami, które występują na wyposażeniu rozgłośni tradycyjnych: mikrofony, konsoleta mikserska. Ten
drugi jest szczególnie ważny przy realizacji wdrożenia, gdyż można go wykorzystać do
płynnego wprowadzenia systemu na antenę.
Wdrożenie należy rozpocząć od właściwej konfiguracji systemu operacyjnego oraz
systemu Broadcaster, co powinno być wykonane przez wykwalifikowanych techników.
Osobny kanał w konsolecie przypisany specjalnie dla komputera z zainstalowanym Broadcasterem pozwoli na płynne wprowadzanie systemu do emisji lub, w razie komplikacji,
natychmiastowego przywrócenia funkcjonalności sprzed rozpoczęcia procesu wdrożenia;
[1, s.432].

88

RAFAŁ KRASA

Przygotowany system Broadcaster powinien zostać podłączony również do wewnętrznego systemu odsłuchowego studia. Dzięki mapowaniu dźwięku poprzez dwa niezależne
urządzenia audio, system pozwala na pracę odsłuchu poza anteną, bez wpływu na emisję.
Odsłuchowe urządzenie audio dotyczy przede wszystkim Edytora bazy nagrań.
Poza fizycznym przygotowaniem studia oraz urządzeń, aby system mógł realizować
emisję, potrzebuje on przygotowanej bazy nagrań. Przeniesienie wszystkich nagrań do
bazy, jeszcze przed wdrożeniem, nawet dla małych rozgłośni jest praktycznie niemożliwe. Przed wprowadzeniem systemu na antenę, do bazy systemu powinny zostać dodane
wszystkie reklamy, dżingle oraz część piosenek, głównie tych statystycznie najczęściej
odtwarzanych. Wprowadzenie wszystkich reklam oraz dżingli nie jest ani trudne, ani
czasochłonne, gdyż są one zwykle przechowywane w postaci plików audio. Dodatkowo
dźwięki tego typu są odpowiednio spreparowane w procesie preprodukcji i nie wymagają
wprowadzania dodatkowych markerów lub wymagają oznaczenia w minimalnym stopniu
(najwyżej dwóch znaczników). Dużo bardziej długotrwałym procesem jest wprowadzanie
piosenek, gdyż dopiero wprowadzenie ok. 360 piosenek (24 godziny ciągłego odtwarzania), gwarantuje, że emisja nie zostanie przerwana z powodu braku nagrań w bazie,
a zarazem pozwoli na nieprzerwany rozwój bazy w trakcie rutynowej pracy systemu.
Przewidywany maksymalny czas oznaczenia 360 piosenek wynosi 12 godzin.
Proces wdrożenia powinien trwać, aż do całkowitego przejścia na emisję z systemu
Broadcaster. Do momentu, w którym system nie będzie w stanie realizować wszystkiego,
co można było zrealizować w poprzedniej strukturze sprzętowej, nie należy eliminować
urządzeń hardwareowych umożliwiających awaryjny powrót do tradycyjnych metod realizacji. Proces przejściowy powinien trwać 3-6 miesięcy i może ulec zakończeniu jeszcze
przed całkowitym przeniesieniem fizycznej biblioteki nagrań do bazy systemu.
3. Podsumowanie
System emisyjny Broadcaster jest narzędziem ułatwiającym emisję programu radiowego. Jego główną zaletą jest prostota i funkcjonalność. System zyskał przewagę w stosunku do innych produktów tego typu, dzięki pozbawieniu go nieprzydatnych funkcji
i ograniczeniu jego możliwości jedynie do wykonywania działań zgodnych z zasadami
poprawnej emisji. Jego przejrzysty interfejs został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny dla użytkowników związanych ze studiem emisyjnym i pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem. System wyświetla na bieżąco najpotrzebniejsze informacje i nie
wymaga dużego zaangażowania ze strony użytkownika. Wdrożenie systemu jest proste
i nie pociąga za sobą wprowadzania jakichkolwiek zmian sprzętowych w już istniejących
rozgłośniach. System nie koliduje z istniejącymi już aplikacjami radiowymi i może być
wykorzystywany równolegle z innymi systemami.
Broadcaster może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne elementy ułatwiające
emisję. Możliwy jest szybki branding aplikacji na potrzeby konkretnej rozgłośni lub sieci
nadawczej. Pierwsza wersja systemu jest idealną podstawą do rozbudowy i świetnym
narzędziem ułatwiającym projektowanie nowych rozwiązań.
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THE ”BROADCASTER”
SYSTEM AIDING RADIO PROGRAMME BROADCAST
RAFAŁ KRASA
Abstract. The main aim of this article is presentation od the Broadcaster system emission - the tool,
which helps in the radio programme emission. A simplicity and a functionality are its main advantage.
The system gained the superiority in relation to different products of this type, by removing from it
useless functions and limiting its possibilities only for carrying out action in accordance with principles
of correct emission. Its transparent interface was designed to be intuitive for the users connected with
the emission studio and it allows for fast acquainting with the system.

