
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vezeték nélküli élő videós műsorgyártás  

sportesemények és rendezvények közvetítéséhez 

 

A LiveU vezeték nélküli stúdiós megoldásai lehetővé teszik a műsorgyártók számára, hogy a 

központi vezénylőben állítsák össze a műsort a kihelyezett, mozgó stúdiók és a műholdas 

közvetítóautók helyett. 

A vezeték nélküli stúdiós megoldásokkal a sport- és eseményközvetítéssel foglalkozó cégek részéről zöld utat 

nyer minden többkamerás élő videós közvetítés, ráadásul úgy, hogy semmi mást nem kell használni hozzá, 

csak a már meglévő felszerelést és technikai infrastruktúrát. Mivel többé nincs szükség műholdas 

feltöltőrendszerekre, közvetítőkocsikra vagy komolyabb utazási költségek megtérítésére, azáltal, hogy 

kevesebb eszközzel is elegendő kitelepülni a közvetítés helyszínére, a stúdió erőforrásaira fordítható 

keretösszeg megnövelhető, hosszútávon javítva ezzel annak hatékonyságán. A kitelepüléshez használt 

eszközök és a kapcsolódó kiadások mennyiségi csökkenése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy 

megfizethető, magas minőségű technológiákat vezessenek be, melyek révén még több, akár párhuzamosan 

folyó élő adás lebonyolítása valósítható meg. 

A többkamerás helyszíni tudósítások alkalmával több kamera egyidejű adatforgalmáról kell gondoskodni, 

vagyis a produkció adott esetben nagy sávszélességet igényelhet, amely problémát okozhat a késleltetés és a 

szinkronitás vonatkozásában. A LiveU stúdiós megoldásai a szabadalmaztatott kötegelő technikát és az ahhoz 

kapcsolódó, egyedi Reliable Transport protokollt alkalmazzák, kiváló minőségű videótovábbító rendszert 

hozva létre ezáltal. Amint a videójel már beérkezett a stúdióba, a meglévő routerek, switch-ek, feliratozó és 

visszajátszó berendezések pedig töredék áron, pont úgy használhatók, mintha csak a helyszínen lennének. 

 



 

A LiveU közvetítőeszközeivel egyszerre több kamera jele továbbítható teljes szinkronban az LU2000-es szerver 

felé, hogy az visszaállítsa a kötegelés során felszabdalt adást, majd továbbítsa a kívánt SDI vagy NDI-kimenet 

irányába, a műholdas technikánál megszokotthoz képest alacsonyabb késleltetés mellett. 

 

 

A LiveU stúdiós megoldásainak előnyei: 

 

 Költségmegtakarítás: nincs többé szükség közvetítőautóra vagy az esemény helyszínen elérhető 

szélessávú internet használatára, továbbá a helyszínre kiküldött stábtagok száma minimalizálható. 

 Még több adás: azáltal, hogy a logisztikai kiadások csökkennek, illetve a meglévő eszközök még jobban 

kihasználhatóvá válnak, a produkciós irodák még több esemény élő közvetítésére vállalkozhatnak. 

 Magas minőségű videóadás: a LiveU szabadalmaztatott kötegelő technológiájának és a hozzá 

kapcsolódó Reliable Transport porotokollnak köszönhetően kiváló minőségű adás állítható elő, 

alacsony költségek mellett. 

 Skálázhatóság: a rendszer könnyedén bővíthető további bejátszó- és fogadóoldali egységek 

hozzáadásával. 
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