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Grafika: System Dante, urządzenia audio i infrastruktura sieciowa pracują ramię w ramię.

Fotografia: Formosa group.

 Możemy wyróżnić trzy odrębne, jakkolwiek w istotny sposób nakładające się na siebie, 

etapy ewolucji zapisu i postprodukcji audio. Pierwszym był etap całkowicie analogowy, który 

rozpoczął się wraz z wynalezieniem taśmowego zapisu dźwiękowego i edycji liniowej. Metodolo-

gia pracy była jednak uciążliwa, a edycja powolna. Następnie, wraz z rozwojem i pojawieniem się 

technologii cyfrowej rejestracji dźwięku w latach 80., rozpoczął się rozdział cyfrowy, a wśród nowych 

możliwości pojawiła się edycja nieliniowa. Dzięki zastosowaniu rozproszonych sygnałów zegarowych 

i wielokanałowych cyfrowych protokołów audio możliwa stała się wzajemna komunikacja pomiędzy 

stacjami roboczymi indywidualnych użytkowników.

Następnie, w początkach lat 2000, w wyniku rozwoju protokołu komunikacyjnego TCP/IP z lat 80, 

stanowiącego fundament Internetu, rozpoczął się rozdział sieciowy audio-over-IP (AoIP).

Dzisiaj, w 2019 roku, technologie AoIP są w pełni dojrzałe. Niezliczone studia, teatry, stałe i mobilne 

instalacje dźwiękowe, a także lokale użytkowe wykorzystują systemy AoIP, by osiągnąć zamierzony 

efekt. AoIP wykorzystywana jest w różnym stopniu na wielu etapach produkcji; w wielu przypadkach 

sieciowe systemy dystrybucji audio pozwoliły wykonać ogromny skok jakościowy. Mimo to, jeśli 

chodzi o ugruntowanie pozycji w branży postprodukcji, przed AoIP jest jeszcze długa droga. Dlatego 

stworzyliśmy ten przewodnik, aby dopomóc tym profesjonalistom z branży audio, którzy chcieliby 

dowiedzieć się więcej o Audio-over-IP w odniesieniu do ich specjalizacji. Jeśli więc kiedykolwiek 

zastanawiałeś się, czy AoIP będzie odpowiednia dla Twojego sposobu pracy (odpowiedź brzmi 

prawdopodobnie “tak”), albo czy nie sprawi, że cały Twój obecny sprzęt będzie wymagał natychmi-

Wprowadzenie

1 .  WPROWADZENIE
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1.1. Co to jest AoIP?

Po narodzinach technologii cyfrowego przetwarzania dźwięku i opracowaniu cyfrowych protokołów 

komunikacji sieciowej pojawienie się AoIP było już tylko kwestią czasu. Jeśli nie dla wszystkich 

jest to oczywiste, “IP” w AoIP oznacza Internet Protocol (TCP/IP to skrót od Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). Wynika stąd, że pod względem metody transmisji i obsługi danych 

AoIP działa zasadniczo tak samo, jak Internet i sieci lokalne, które doskonale znamy. Istnieje jednak 

pewna znacząca różnica, a dotyczy ona sposobu, w jaki w AoIP traktowane są informacje w domenie 

czasowej. Konwencjonalne dane, transmitowane czy to przez Internet, czy sieć lokalną, dzielone są 

na łatwe w obsłudze fragmenty zwane pakietami, z których każdy opatrzony jest cyfrową etykietą. 

Wskazuje ona, po pierwsze, punkt docelowy, a po drugie miejsce pakietu w całym ciągu danych, 

odtwarzanym w punkcie przeznaczenia. Tym, czego jednak konwencjonalnym pakietom danych 

brakuje, to etykieta zawierająca informacje czasowe; w rezultacie, o czym wszyscy doskonale wiemy, 

mogą one docierać do celu w dowolnej kolejności.

Brak informacji czasowej miałby fatalny wpływ na dane audio dystrybuowane w czasie rzeczywistym 

i dlatego właśnie informacja  czasowa jest najważniejszym dodatkiem, jaki technologia AoIP wprow-

adza do konwencjonalnych protokołów sieciowych. 

Jednakże o dodaniu informacji czasowej łatwiej jest mówić, niż ją zaimplementować. Niemniej 

zagadnienie to ma dwa ważne aspekty. Po pierwsze, obecność takiej informacji daje pewność, że 

połączone kanały cyfrowego strumienia audio zachowują relacje czasowe. Dzięki temu, na przykład, 

dwa kanały sygnału stereo pozostają w idealnej zgodności fazowej i nie pojawia się jitter, który 

mógłby prowadzić do wystąpienia zniekształceń na etapie konwersji cyfrowo-analogowej. 

Drugim aspektem domeny czasowej, jaki rozwiązuje technologia AoIP, jest ogólna latencja sygnału. 

Aby cyfrowe nagrywanie dźwięku i jego dystrybucja w instalacjach miały jakikolwiek sens, typowe 

opóźnienie, z jakim wszyscy spotykamy się w przypadku konwencjonalnych sieci, i to bez względu 

na to, czy są to zamknięte sieci lokalne (LAN), czy otwarty Internet, byłoby całkowicie nieakceptow-

alne. Dlatego też sprzęt AoIP jest projektowany i konfigurowany tak, aby łączna latencja dla całej 

sieci i wszystkich kanałów audio w obu kierunkach (rejestracja i odtwarzanie) nie przekraczała kilku 

milisekund. Zanim przejdziemy do opisu technologii Dante AoIP, która jest implementowana we 

Co to jest AoIP?

astowej wymiany (nie musi), albo też czy zastosowanie tej technologii nie zagrozi bezpieczeństwu 

Twojej pracy (również nie musi), czytaj dalej, ponieważ są to pytania, na które będziemy starać się 

tu odpowiedzieć. Zaczniemy od odpowiedzi na dwa podstawowe. Po pierwsze, czym właściwie jest 

AoIP? Po drugie, czym jest technologia Dante stosowana we wszystkich produktach Focusrite Pro 

AoIP i jak ona działa?
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wszystkich urządzeniach Focusrite Pro AoIP, nie zaszkodzi powiedzieć kilku słów o potencjale AoIP.

Pomimo ogromnych unowocześnień, jakie przyniósł rozwój cyfrowych technologii audio, nagry-

wanie i przetwarzanie dźwięku pozostawało do tej pory procesem całkowicie zamkniętym. W 

przeciwieństwie do tego, oprócz znacznego zwiększenia potencjalnej liczby dostępnych kanałów 

i minimalizacji skali okablowania (ciężkie i kosztowne kable wieloparowe zastąpione zostały po-

jedynczymi przewodami sieciowymi), AoIP sprawia, że produkcja audio jest procesem otwartym, 

powszechnym i równoległym. Zwiększenie liczby wejść/wyjść i funkcjonalności interfejsu jest możli-

we w dowolnym momencie, a dane audio mogą być udostępniane jednocześnie na wielu stacjach 

roboczych, stając się zasobem współdzielonym. I jakkolwiek zastosowanie AoIP nie wymusza zmiany 

dotychczasowych metod pracy w produkcji audio, to jednak potencjał, jaki oferują te nowe, znacznie 

bardziej wydajne i elastyczne, jest prawie nieograniczony.

Co to jest AoIP?   •   Co to jest Dante?

1.2. Czym jest Dante?

Technologia Dante firmy Audinate stała się de facto standardem dla AoIP, a oprócz Focusrite Pro jej 

implementację oferuje wielu innych producentów sprzętu pro audio. Opierając się na tej samej tech-

nologii ethernetowej, jaka stosowana jest w konsumenckich i komercyjnych sieciach danych, Dante 

umożliwia wielokanałową, cyfrową dystrybucję nieskompresowanego sygnału audio, z minimalną 

latencją i częstotliwością próbkowania do 192 kHz. Dante AoIP może nawet współdzielić istnie-

jącą infrastrukturę sieciową ze standardowym ruchem sieciowym. (Sprzęt dowolnego producenta 

wyposażony w Dante zawsze będzie kompatybilny pod względem widoczności z siecią AoIP, jednak 

niektóre cechy techniczne, charakterystyczne dla jednego producenta, mogą nie być dostępne w 

całej sieci AoIP, zbudowanej w oparciu o sprzęt innej marki).

Jak opisano w poprzednim punkcie, działanie technologii Dante polega na segmentowaniu danych 

audio i opakowaniu ich w pakiety IP, gotowe do transmisji przez Ethernet, za pomocą okablowania 

Cat 5e, Cat 6 lub światłowodów. Każdy pakiet danych zawiera informacje czasowe, a także wska-

zanie adresów źródłowego i docelowego, co umożliwia natychmiastowe przekierowanie danych 

i ponowne ich złożenie, gdy zawarty w nich zapis dźwiękowy wymaga konwencjonalnego przet-

worzenia lub dystrybucji. W niektórych aspektach Dante można postrzegać jak cyfrowy interfejs 

audio, podobny do USB, FireWire czy Thunderbolt, który jest dołączony do sprzętu DAW. Na przykład 

użytkownik laptopa, dysponujący pojedynczym urządzeniem Dante, może obsługiwać prosty 

system, łącząc komputer z interfejsem za pomocą pojedynczego kabla Ethernetowego. Jednak funk-

cjonalność i wszechstronność, jakimi cechuje się technologia Dante - gdy w pełni wykorzystuje się 

jej sieciowy potencjał - znacznie przewyższa możliwości konwencjonalnych interfejsów, redefiniuje 

tradycyjną metodologię pracy, umożliwiając wieloplatformową i wielostanowiskową współpracę w 

środowisku rozproszonym.
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1.3. Infrastruktura sieci Dante

Jakkolwiek możliwe jest stworzenie prostej instalacji AoIP składającej się z laptopa i stacji DAW 

wyposażonej w interfejs Dante, to jednak aby w systemach złożonych z więcej niż dwóch urządzeń 

sieciowych możliwe było bezpośrednie połączenie bez użycia sieci zewnętrznej, konieczne jest 

zastosowanie switcha sieciowego i okablowania. Standardowo stosowane są switche sprzętowe, 

zaprojektowane dla tradycyjnych sieci IP, a także tradycyjne okablowanie Cat 5e, Cat 6 lub światłow-

odowe, a Dante AoIP może nawet współdzielić ruch sieciowy z konwencjonalną siecią. W instalacjach 

AoIP nie ma więc potrzeby stosowania switchy ani okablowania zaprojektowanego specjalnie dla 

systemów audio. Dla zapewnienia niskiej latencji i bezawaryjnej pracy infrastruktura sieci powinna 

jednak spełniać następujące wymagania techniczne:

• Połączenia między switchami o gigabitowej przepustowości (mogą być używane switche 100 

Mb/s, ale wówczas liczba kanałów jest ograniczona, a latencja wzrasta)

• Przełączanie zarządzane (cecha preferowana, nieobowiązkowa), dostarczające informacji o 

działaniu każdego łącza sieciowego

• Funkcjonalność Quality of Servive (QoS)

• QoS Diffserv (DSCP) o ścisłym priorytecie

• Okablowanie Cat 5e, Cat 6 lub światłowodowe.

Uwaga: technologia EEE (Energy Efficient Ethernet), która służy zmniejszaniu zużycia energii przez switche w 
okresach małego natężenia ruchu sieciowego (zwana również Green Ethernet i EEE802.3az), jest całkowicie nie-
kompatybilna z Dante, dlatego należy ją za wszelką cenę dezaktywować lub unikać jej stosowania.

1.4. Aplikacje programowe Dante 

Oprócz sprzętowej technologii Dante, która stanowi podstawę działania Focusrite Pro, Audinate 

oferuje trzy programy narzędziowe Dante, które pełnią rolę interfejsu sieci Dante, oferując narzęd-

zia do konfigurowania i zarządzania siecią w systemach Windows i OS X. Te trzy aplikacje opisano 

dokładniej w rozdziale 3 niniejszego dokumentu, ale wymieńmy pokrótce ich funkcje.

Dante Virtual Soundcard (DVS) umożliwia aplikacjom audio, takim jak Pro Tools czy Logic Pro, działa-

jącym w systemach Windows i OS X, połączenie i uzyskanie dostępu do urządzeń wyposażonych w 

interfejs Dante bezpośrednio poprzez gniazdo sieciowe komputera. DVS nie jest wymagana podczas 

korzystania z dedykowanej karty Dante, na przykład RedNet PCIeR.
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Dante Controller to podstawowe narzędzie Dante, które umożliwia zarządzanie dystrybucją sieciową 

(czyli routingiem sygnałów) i oferuje wiele opcji konfiguracji na poziomie urządzenia hosta.

Dante Domain Manager udostępnia funkcje do zarządzania siecią i bezpieczeństwem, takie jak uwi-

erzytelnianie użytkowników czy kontrola dostępu, a także audyt sieci. Domain Manager może służyć 

również do konfigurowania podsieci w ramach jednej sieci Dante.

1.5. Dante i Focusrite Pro

Focusrite Pro produkuje szeroką gamę urządzeń audio wyposażonych w protokół Dante, a 

przeznaczonych do nagrywania, pracy w systemach nagłośnieniowych i postprodukcji audio, które 

można łączyć, tworząc instalacje produkcyjne o ogromnych możliwościach. Produkty te należą do 

rodziny produktów Focusrite Pro, obejmującej następujące grupy urządzeń.

Interfejsy RedNet Audio

Produkty te składają się z podzespołów, które sprawiają, że RedNet stanowi najbardziej wszechstron-

ną i efektywną spośród dostępnych implementacji AoIP. Oferując szeroki wybór w zakresie liczby 

wejść/wyjść pełnią rolę “mostków” umożliwiających integrację AoIP ze strukturami analogowymi, 

cyfrowymi (AES, S/PDIF lub ADAT), a także Thunderbolt i MADI.

Interfejsy Red Audio 

Produkty te łączą w sobie funkcjonalność interfejsów Thunderbolt DAW, wyposażonych w wejścia 

mikrofonowe i liniowe/cyfrowe, z cechami przedwzmacniaczy mikrofonowych/ liniowych Dante.
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Profesjonalni dźwiękowcy w ciągu dziesięcioleci wypracowali rozmaite techniki pracy, gruntown-

ie sprawdzone w praktyce. Jednocześnie producenci profesjonalnego sprzętu audio stworzyli 

rozwiązania techniczne, umożliwiające dalsze stosowanie tych dotychczasowych technik, ale też 

rejestrację, magazynowanie i odtwarzanie zapisu dźwiękowego z niewiarygodną wręcz wiernością. 

Dziś jednak AoIP ma możliwość wpłynąć na zmianę tradycyjnych metod pracy oraz sprawić, że 

niektóre urządzenia audio staną się przestarzałe. Dlatego też szczególnie z punktu widzenia instalacji 

komercyjnych, gdzie cenny jest czas, a najważniejsi są klienci, zalety AoIP są znaczące i niepod-

ważalne.

Zdjęcie: System audio-over-IP pozwala znacznie uprościć i skondensować rozbudowane i kłopotliwe systemy 

audio. Zbiór fotograficzny: Westwood Media.

“RedNet oferuje nam szereg korzyści, takich jak możliwość pozbycia 
się starych krosownic i okablowania, tworząc sieciowe połączenia w 
obrębie studia. Dzięki RedNet udało nam się to zrobić niewiarygodnie 
małym kosztem. To naprawdę robi wielką różnicę. “

— Craig Holbrook, Westwind Media

2 .  KORZYŚCI  PŁYNĄCE Z  AoIP
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2.1 Jakość dźwięku

Od trzech dekad Focusrite należy do ścisłej czołówki producentów sprzętu audio o profesjonal-

nej jakości. Całą swoją wiedzę firma wykorzystuje w tworzeniu urządzeń RedNet. Koncepcja AoIP 

oferuje fundamentalne korzyści także jeśli chodzi o jakość dźwięku. Po pierwsze, po konwersji 

analogowo-cyfrowej w AoIP dane audio pozostają w domenie cyfrowej aż do chwili przekształce-

nia ich z powrotem do postaci analogowej w celu odsłuchu. Konieczność wielokrotnej konwersji 

analogowo-cyfrowej i cyfrowo-analogowej, jaka występuje w przypadku niektórych systemów pracy, 

zostaje zminimalizowana.

Po drugie, AoIP jest odporny na zniekształcenia, degradację sygnału, przesłuchy, błędy, zakłócenia 

i szumy w takim stopniu, że tradycyjne metody dystrybucji sygnału audio - czy to analogowe, czy 

cyfrowe - nie mogą się z nim mierzyć. Segmentowy i pakietowy charakter danych AoIP, z dodatki-

em informacji korekcyjnych i czasowych, oznacza, że te standardowe problemy z sygnałem audio 

przestają mieć rację bytu. Z definicji bowiem dane audio w każdym węźle sieci mają dokładnie taką 

samą postać, jak w każdym innym punkcie.

Po trzecie, niepewność czasowa i wynikające z tego zniekształcenia, jakie pojawiają się w konwenc-

jonalnych cyfrowych łańcuchach sygnałowych, często zwane jitterem, są w systemach AoIP znacznie 

zmniejszone, dzięki czemu jego wpływ na jakość transmisji jest znikomy. Dzieje się tak, ponieważ 

w każdym węźle, w którym pakiety audio są składane, następuje ich precyzyjna resynchronizacja z 

sygnałem taktowania w całej sieci.

2.2 Rozszerzanie systemu

Z tą sytuacją spotkał się każdy realizator dźwięku - gdy zabrakło wejść, kanałów lub ścieżek. Natura 

konwencjonalnych ścieżek sygnałowych, czy to analogowych, czy cyfrowych, sprawia, że zwiększe-

nie ich liczby nie jest proste. Często jedynym rozwiązaniem okazuje się przebudowa systemu. Ale nie 

w przypadku AoIP i RedNet. Maksymalna liczba kanałów, jaką może obsłużyć optymalnie skonfig-

urowana sieć Dante AoIP, wynosi aż 1024 (512 x 512) na pojedynczym łączu, ale z perspektywy użyt-

kownika znacznie ważniejsze jest prawdopodobnie to, że zwiększenie liczby kanałów jest po prostu 

kwestią podłączenia kolejnego urządzenia I/O do sieci Dante. Potrzebujesz dodatkowych ośmiu 

wejść mikrofonowych? Po prostu podłącz RedNet MP8R Remote Control Mic Pre do sieci Dante. Sieć 

automatycznie rozpozna urządzenie i udostępni jego wejścia mikrofonowe, i to prawdopodobnie 

szybciej, niż Ty znajdziesz potrzebne mikrofony. A potem, kiedy znów okaże się, że potrzebujesz 

jeszcze więcej wejść, po prostu zrób to samo po raz kolejny i kolejny, i kolejny. 
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2.3 Korzyści w zakresie przebiegu pracy

Możliwości rozbudowy systemu i infrastruktury AoIP wykraczają poza zwyczajne powiększanie 

liczby kanałów w studiu czy na scenie; chodzi tutaj także o rozbudowę i zwiększenie elastyczności 

przestrzeni roboczej i metod pracy. W podobny sposób, jak można zwiększyć liczbę I/O, można też 

zwiększyć liczbę osób pracujących w sieci. Możliwość dołączania nowych stacji roboczych otwiera 

potencjał w zakresie współpracy wielostanowiskowej, a także prowadzenia wielu projektów w 

jednym miejscu, z wykorzystaniem tej samej sieci AoIP. Podobnie jak w przypadku zwiększania liczby 

wejść/wyjść, podłączyć można drugą stację roboczą, potem trzecią, czwartą, a od czasu do czasu 

nawet freelancera pracującego na laptopie. Na przykład podczas przeglądów recenzyjnych RedNet 

AM2s pozwala zapewnić każdemu odbiorcy indywidualną regulację miksu i głośności w słuc-

hawkach. Stację roboczą audio można podłączyć w każdym miejscu, w którym znajduje się punkt 

sieciowy.

2.4 Kompatybilność 

Oczywiście RedNet i Dante nie mogą funkcjonować w całkowitym oderwaniu od konwencjonal-

nej struktury sprzętowej, związanej z nagrywaniem dźwięku i postprodukcją. Każdy potencjalny 

użytkownik RedNet zapewne będzie musiał dokonać znacznych inwestycji - zarówno w sensie 

komercyjnym, jak i pod względem poszerzenia własnej wiedzy i rozbudowy systemu pracy. Dlatego 

sprzęt i systemy RedNet są projektowane tak, aby mogły współpracować z tą istniejącą infrastruk-

turą, nie czyniąc ją przestarzałą. Na przykład szereg produktów RedNet wyposażonych jest w liniowe 

wejścia/wyjścia z konwersją A-C/C-A. Pozwalają one konwencjonalnym przedwzmacniaczom 

mikrofonowo-liniowym, a także innym urządzeniom na uzyskanie dostępu do sieci AoIP. Podobnie 

dostępne są urządzenia RedNet pełniące funkcje mostków AoIP dla formatów cyfrowych ADAT, S/

PDIF i AES3 (AES / EBU), a także wielokanałowych strumieni cyfrowych MADI. Także i Pro Tools | HD 

ma możliwość bezpośredniej współpracy ze sprzętem RedNet I/O wyposażonym w DigiLink, a co 

więcej, z AoIP zintegrować można nawet starsze systemy Pro Tools TDM.

3 .  ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI AoIP
AoIP wiąże się z pewnymi szczególnymi kwestiami dotyczącymi zarządzania systemem, które mogą 

być obce użytkownikom konwencjonalnego sprzętu audio. Jednak zrozumienie podstawowych 

pojęć sprawi, że potencjał AoIP staje się widoczny, jak na dłoni.

3.1. Oprogramowanie sterujące

Narzędzia programowe dostarczane wraz ze sprzętemu RedNet czynią proces zarządzania i konfig-

urowania systemu AoIP prostym i intuicyjnym.
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RedNet Control 2

Oparty na graficznym interfejsie użytkownika RedNet Control 2 zapewnia kontrolę nad dowolnym 

systemem RedNet, który może obejmować od kilku do maksymalnie 600 jednostek. Narzędzie to 

umożliwia monitorowanie, dokonywanie pomiarów i sterowanie wszystkimi parametrami każdego z 

nich. Dostępne urządzenia RedNet są wyświetlane w postaci graficznej i można je wybierać z listy na 

pasku bocznym, dodając do konfigurowanego systemu. Każda z 50 kart może prezentować maksy-

malnie 12 urządzeń w układzie siatki. Urządzenia można logicznie grupować na każdej karcie, zatem 

jedna karta może reprezentować na przykład wybrany fragment systemu wielopoziomowego.

Dante Controller

To narzędzie zapewnia łatwy i intuicyjny dostęp do ustawień routingu i konfiguracji urządzeń AoIP, 

wyposażonych w Dante, z poziomu sieci. Dante Controller automatycznie wykrywa urządzenia 

sieciowe, pozwala na przesyłanie sygnałów jednym kliknięciem oraz zapewnia możliwość nadawa-

nia edytowalnych etykiet urządzeniom i kanałom. Dante Controller może dodatkowo udostępniać 

informacje o stanie urządzeń – oraz sieci - takie jak wielkość opóźnienia na poziomie urządzenia, 

status zegara, wykorzystanie przepustowości, a także rejestrowanie zdarzeń. Aplikacja może również 

zapisywać i przywoływać ustawienia wstępne konfiguracji sieciowej. Również umożliwia ona konfig-

urowanie routingu w trybie offline.

Dante Virtual Soundcard

Dante Virtual Soundcard jest dla wielu użytkowników pierwszym zetknięciem z AoIP. Aplikacja ta 

umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzenia wyposażonego w interfejs Dante do komputera, 

na którym uruchomione jest oprogramowanie DAW, za pośrednictwem standardowego złącza 

sieciowego. Taki system działa w dokładnie taki sam sposób, jak interfejs USB, Firewire lub Thun-

derbolt, z wejściami i wyjściami audio dostępnymi z poziomu panelu routingu sygnałów w DAW. 
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Główną różnicą jest to, że do zwiększenia liczby wejść/wyjść audio wystarczy podłączyć dodatkowy 

switch sieciowy i kolejne urządzenie RedNet. W przypadku korzystania z karty interfejsu Dante, takiej 

jak RedNet PCIeR - która obsługuje 128 kanałów wejść i wyjść z wyjątkowo niską latencją - aplikacja 

Dante Virtual Soundcard nie jest wymagana. 

Dante Domain Manager

Dante Domain Manager to aplikacja serwerowa, która pełni funkcje tradycyjnego menedżera sieci IT 

w odniesieniu do systemów AoIP. W większości przypadków Dante Domain Manager jest przydatny, 

gdy system AoIP rozrasta się o kolejne stacje robocze i użytkowników. Oprócz tradycyjnych funkcji 

zarządzania siecią IT, takich jak nadzór nad bezpieczeństwem, monitorowanie i konserwacja, Dante 

Domain Manager oferuje funkcjonalność, która zapewnia sieciom AoIP z dużą liczbą użytkowników 

ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i niezamierzoną modyfikacją zarówno konfiguracji 

urządzeń, jak i danych audio. Dante Domain Manager pozwala ponadto tworzyć podsieci w ramach 

jednej sieci AoIP, na przykład grupujące urządzenia I/O z uwzględnieniem ich przypisania do po-

szczególnych projektów.

3.2. Konfiguracja systemu Dante

Oprócz narzędzi do zarządzania AoIP, które zapewne nie są znane użytkownikom konwencjonalnych 

systemów audio, administratorzy systemów AoIP powinni zaznajomić się z ich parametrami tech-

nicznymi i procesem konfiguracji.

3.2.1. Sygnał taktujący

Jak już pisaliśmy w poprzednich akapitach, transmisja w systemach AoIP opiera się na informacjach 

o taktowaniu, dołączanych do pakietów danych. Dopóki wszystkie urządzenia w sieci nie zostaną 

zsynchronizowane z jednym wspólnym zegarem, wszelkie informacje dotyczące timingu pakietów 

są bezwartościowe, jako pozbawione wspólnego punktu odniesienia czasowego. Aby więc każde 

urządzenie sieciowe miało dostęp do wspólnych informacji czasowych, oprócz danych audio łączami 

sieciowymi przesyłane są dane synchronizacyjne.

Pojęcie sygnałów zegarowych jest oczywiście znane także w konwencjonalnych technikach dystry-

bucji cyfrowego sygnału audio, jednak gdyby podobny system miał być zastosowany w przypadku 

sieci, niechybnie skończyłoby się to niepowodzeniem: po pierwsze, zachowanie odpowiedniej 

jakości konwencjonalnych sygnałów zegarowych jest stosunkowo trudne ze względu na zakłócenia 

i degradację na długich dystansach, a po drugie, ciągła wysoka częstotliwość sygnału zegarowego 

wymaga znacznej przepustowości.

Rozwiązanie zastosowane w systemach AoIP jest definiowane przez istniejący standard IEEE 1588 

v1 Precision Time Protocol, czyli “PTP”. (Dokładniej rzecz biorąc, niektóre systemy AoIP używają 

tego protokołu w wersji v2; Dante opiera się na wersji v1). W systemie taktowanym przy użyciu PTP 

Zarządzanie systemami AoIP
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każde urządzenie w sieci wyposażone jest we własny oscylator o wysokiej stabilności, rezonujący 

z określoną wysoką częstotliwością - aczkolwiek podlega on wpływom środowiskowym, takim jak 

ciśnienie i temperatura. Oscylator dostarcza każdemu urządzeniu sieciowemu stabilny, wewnętrzny 

sygnał zegarowy, dzięki któremu może ono przetwarzać dane we własnym zakresie. Praktycznie 

rzecz biorąc, każde urządzenie sieciowe liczy czas samodzielnie. Brakującym czynnikiem jest syn-

chronizacja. Na przykład dwa urządzenia, umiejscowione w dwóch różnych lokalizacjach, w których 

panuje inna temperatura i ciśnienie, mogą pracować w nieco innym tempie. Protokół PTP pozwala 

rozwiązać ten problem, regularnie uaktualniając czas w sieci.

Wszystkie podłączone urządzenia dokonują rekalibracji w regularnych odstępach czasu: zwykle co 

250 ms. Zamiast więc transmitować ciągły strumień impulsów zegarowych o bardzo wysokiej częs-

totliwości (jak ma to miejsce w systemie word clock), PTP dystrybuuje czas rzeczywisty (technicznie 

rzecz biorąc, nie musi to być rzeczywisty czas lokalny) na tyle często, że każde urządzenie w sieci 

może zachować dokładną synchronizację, co przekłada się na stabilność sieci i niską latencję, mini-

malne fluktuacje i brak zakłóceń. Częstotliwość jest określana na podstawie spodziewanego dryftu 

oscylatorów urządzenia i mieści się w granicach kilkuset milisekund.

W przypadku połączenia sieci Dante funkcje zegara można pozostawić w konfiguracji domyślnej, 

w której Dante Controller automatycznie identyfikuje najbardziej stabilny zegar i “wybiera” go jako 

wzorzec, z którego następnie generowany jest sygnał PTP, lub alternatywnie, oznaczyć wybrane 

urządzenie sprzętowe “ręcznie” jako master. Ta druga opcja może być właściwszym wyborem, gdy na 

przykład oczekuje się, że urządzenia sprzętowe będą regularnie przyłączane i odłączane od sieci.

Istnieje jeszcze jeden aspekt taktowania AoIP, o którym wspomnimy, a jest nim integracja z ze-

wnętrzną, niesieciową infrastrukturą audio. Przykładem może być MADI lub cyfrowy strumień audio 

AES/EBU, do których dostęp muszą mieć urządzenia I/O AoIP. Aby to umożliwić, moduły RedNet 

Zarządzanie systemami AoIP

“Największym problemem z jakąkolwiek technologią jest to, że staje 
na drodze kreatywności, ponieważ wymaga pewnego zaangażowania 
mentalnego w rozwiązywanie kwestii technicznych. RedNet sam w 
sobie jest ucieleśnieniem idei plug and play. Jest tak szybki, że wręcz 
zapominam o jego istnieniu. To najlepsza rzecz, jaką można powiedzieć 
o jakiejkolwiek technologii.”

— Bill Johnson, VP Engineering, The Formosa Group
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wyposażone są w wyjścia transmitujące sygnał zegarowy, odpowiadający konwencjonalnemu syg-

nałowi z sieciowego zegara PTP. Pozwala to na zachowanie synchronizacji cyfrowych sygnałów audio 

z sygnałami w sieci. Możliwe jest również synchronizowanie z sygnałem zewnętrznym, odbieranym 

poprzez łącze AES3, ADAT, S/PDIF lub MADI. 

3.2.2. Częstotliwości próbkowania

W konwencjonalnych instalacjach audio częstotliwość próbkowania jest jednym z podstawowych 

parametrów technicznych projektu, a po zdefiniowaniu raczej się jej nie zmienia. Zasadniczo ogran-

iczenie to dotyczy również instalacji AoIP, jednak w przypadku systemów wielostanowiskowych, w 

których użytkownicy pracują jednocześnie nad różnymi projektami lub odrębnymi elementami tego 

samego projektu, możliwe jest skonfigurowanie za pomocą Dante Domain Manager wielu podsie-

ci, pracujących z różnymi częstotliwościami próbkowania. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym 

równolegle opracowywane są dwa projekty, z wykorzystaniem wejść/wyjść i przetwarzania w tej 

samej sieci Dante. Jeden projekt to muzyka do obrazu, z plikami dźwiękowymi nagranymi z częstot-

liwością 44,1 kHz, a drugi to miks dźwięku przeznaczony dla Netflix, przetwarzany z częstotliwością 

próbkowania 96 kHz. W przypadku sieci, a nawet konwencjonalnej infrastruktury synchronizowanej 

wspólnym sygnałem zegarowym wdrożenie takiego scenariusza nie byłoby możliwe. Jednak po 

skonfigurowaniu podsieci w Dante możliwe jest tymczasowe wydzielenie odrębnych sekcji, w 

których oba projekty mogą być realizowane równolegle.

3.2.3. Unicast i Multicast

Unicast i multicast to terminy opisujące różne formaty transmisji danych w sieci.

Unicast opisuje konfigurację, w której urządzenie wysyłające transmituje te same dane równoleg-

le do wszystkich urządzeń w sieci. Jest to domyślny format Dante, upraszczający konfigurowanie 

routingu sieciowego, jednak może być przyczyną marnotrawienia przepustowości sieci.

Alternatywą dla unicastu jest multicast. Multicast opisuje konfigurację, w której urządzenie wysyła-

jące transmituje jeden lub wiele strumieni danych, ale tylko do tych urządzeń odbiorczych, które 

muszą je otrzymać. Multicast jest więc znacznie bardziej wydajny pod względem wykorzystania 

przepustowości i dlatego nadaje się do większych i bardziej złożonych instalacji, jednak i w tym 

przypadku konieczne jest zdefiniowanie niestandardowej konfiguracji sieci w Dante Controller.

3.2.4. Redundancja sieci

Prawdopodobnie nie spotkamy w branży audio nikogo, kto nie doświadczyłby niespodziewanej 

awarii przewodu czy złącza. Podobnie jak systemy konwencjonalne, tak i instalacje AoIP pracują w 

oparciu o okablowanie. Przewody mogą zostać przypadkowo odłączone lub uszkodzone, bądź po 

prostu okazać się wadliwe, dlatego i te systemy nie są odporne na problemy związane z kablami. Jeś-

li przewód zostanie z jakiegokolwiek powodu odłączony, cała sieć AoIP może przestać funkcjonować. 

Jednakże systemy Dante AoIP oferują jedną znaczącą przewagę nad konwencjonalnymi systemami 

audio: nadmiarowość. Gdy spojrzymy na tylne panele większości urządzeń RedNet, znajdziemy tam 

dwa gniazda sieciowe: podstawowe i podrzędne. To drugie pozwala zbudować i podłączyć sieć 

zapasową, z osobnym okablowaniem i infrastrukturą switchy. Gdy główna sieć ulegnie awarii, lecz 

dostępna jest sieć zapasowa, Dante przełącza się do niej automatycznie i natychmiastowo.

Zarządzanie systemami AoIP
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Jakkolwiek Dante jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną technologią AoIP w instalacjach 

audio, to istnieją również inne technologie sieciowe, a w ostatnich latach producenci działający w 

tym sektorze podjęli wspólny wysiłek, by ustanowić standardy techniczne, które zapewnią podst-

awowy poziom zgodności pomiędzy tymi technologiami. Standardy te znane są jako AES67 i AES70. 

Wszystkie urządzenia Focusrite Pro RedNet są zgodne z AES67 i AES70, gdzie jest to wymagane.

 

4.1. AES67

AES67 stanowi zbiór zasad i protokołów, które umożliwiają łączność urządzeń AoIP, by po podłącze-

niu do wspólnej sieci mogły one wymieniać dane audio. Jednak uwzględniając szeroki zakres 

funkcji wymaganych od sprzętu AoIP, AES67 jest stosunkowo wąskim standardem, pozostawiającym 

producentom znaczną swobodę we wdrażaniu funkcji wyższego poziomu, zgodnie z wymaganiami 

klientów. Oznacza to, że o ile wszystkie urządzenia AoIP zgodne z AES67 będą kompatybilne na 

podstawowym poziomie sieci (tj. dane audio mogą być transmitowane bez przeszkód), to konkretne 

funkcje, zaimplementowane w jednym urządzeniu, mogą nie zapewniać zgodności z podobnymi 

funkcjami w urządzeniu innego producenta.

Zdjęcie: Dwa interfejsy Focusrite HD32R 32x32 Pro Tools | HD łączą stację roboczą z siecią Dante. 

Prawa autorskie: Formosa Group.

4 .  KO M PAT Y B I L N O Ś Ć  Z E W N Ę T R Z N A  
-  A E S 67 O R A Z  A E S 70
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4.2. AES70

AES70 jest często postrzegany jako ściśle związany z AES67, ale w rzeczywistości są to dwa różne 

standardy, nie zawsze w pełni zgodne. AES67 określa podstawowy poziom współdziałania urządzeń 

w sieci AoIP, AES70 natomiast w bardziej szczegółowy sposób definiuje protokoły   monitorowania 

i konfigurowania sieci, w tym funkcje takie jak tworzenie i usuwanie ścieżek sygnałowych, a także 

sterowanie przetwarzaniem sygnału. W instalacjach AoIP składających się ze sprzętu jednego produ-

centa zgodność z AES67 i AES70 sprowadza się zwykle do poziomu rozważań akademickich.

Jednak biorąc pod uwagę ciągły wzrost liczby producentów sprzętu AoIP, zapewnienie współd-

ziałania tych dwóch standardów oznacza możliwość łączenia protokołów i instalacji opartych na 

produktach różnych marek.

Kompatybilność zewnętrzna - AES67 and AES70  •  Bezpieczeństwo danych

5 .  B E Z P I E C Z E Ń S T W O  DA N YC H
W rozdziale 2 poruszyliśmy temat aplikacji Dante Domain Manager i jej użycia w sieci AoIP, która 

ma być chroniona przed nieuprawnionym dostępem lub po prostu zabezpieczona przed zwykłymi 

błędami, które mogą potencjalnie wystąpić, gdy dane i sprzęt I/O są udostępnione na wielu stacjach 

roboczych. Kwestie te są jednak tak ważne, że zasługują na bardziej kompleksowe omówienie.

 

5.1. Metody pracy

Pomimo wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego AoIP, pierwszym elementem, 

od którego zależy utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności pracy, jest czynnik ludzki. Dostęp do 

dowolnego systemu audio powinien być zarządzany poprzez zdroworozsądkowe podejście, ale i 

rygorystyczne procedury. Na przykład w konwencjonalnym studiu analogowym wszelkie połączenia 

pomiędzy pomieszczeniami i urządzeniami mają formę fizycznego okablowania. Powiedzmy więc, 

że realizator pracujący w reżyserce 1, widząc, iż pomieszczenie nagraniowe jest skomutowane do 

reżyserki 2, zanim odłączy przewody od krosownicy, powinien sprawdzić, czy ktoś jeszcze korzysta 

z tych połączeń. Podobnej weryfikacji należy dokonać także w systemie AoIP, pomimo że komutacja 

ma tutaj formę wirtualną, a nie fizyczną. Każdy, kto pracuje w danym systemie i posiada uprawnienia 

do zmiany konfiguracji sieci, komutacji i przypisań, musi pracować wedle tych samych reguł.

Jednak czasem łatwiej jest powiedzieć, niż wdrożyć, zwłaszcza w dużych obiektach, gdzie wielu 

realizatorów korzysta z sieci w tym samym czasie.
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5.2. Blokada PIN

Z tego też względu w Dante stosuje się funkcję czterocyfrowej blokady PIN, która pozwala wprow-

adzić ograniczenia dostępu do kluczowych funkcji systemu. Objęte blokadą funkcje dotyczą ustaw-

ień routingu, zmian częstotliwości próbkowania, zdalnego restartu urządzeń oraz zmian parametrów 

sieci. Funkcja blokady PIN może więc zapewnić znaczny wzrost bezpieczeństwa systemu, ale nie 

czyni życia bezproblemowym. Na przykład, jeśli jeden realizator zakończył sesję, blokując konfigura-

cję routingu, następny inżynier zobaczy zablokowane wejścia/wyjścia, które jednak nie są używane.

Jest to sytuacja, w której istotne stają się z góry uzgodnione procedury dostępu do systemu. Naj-

lepszą praktyką jest przyjęcie założenia, że jeśli dane wejścia/wyjścia są zablokowane, to oznacza 

to, iż pozostają w użyciu. Jeśli jednak istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś zapomni je odblokować, 

wówczas przed wprowadzeniem zmian należy wdrożyć prostą procedurę komunikacji zwrotnej, 

przez telefon, wiadomość tekstową lub czat grupowy.

 

55.3. Ograniczanie dostępu fizycznego

Blokada PIN dostępu do ustawień routingu w sieci Dante to także jeden ze sposobów na uniknię-

cie przypadkowych błędów popełnionych przez uprawnionych użytkowników sieci. Możliwe jest 

również zablokowanie dostępu do całych sekcji sieci AoIP, uniemożliwiające dostęp osobom o złych 

intencjach. Zastosowanie takich środków jest szczególnie wskazane w instalacjach, w których przet-

warzane są wrażliwe dane dźwiękowe - na przykład poufne materiały komercyjne lub rządowe, albo 

też komercyjne projekty filmowe czy telewizyjne.

Kluczowym wymogiem jest przechowywanie danych poza zasięgiem osób niepowołanych, przy 

jednoczesnym zapewnieniu elastyczności i możliwości rozbudowy systemu. 

Najbardziej elementarnym krokiem jest więc ograniczenie fizycznego dostępu do sieci i uniemożli-

wienie uzyskania go do portów sieciowych przez potencjalnych intruzów. Na początek warto 

więc zadbać o nieudostępnianie portów sieciowych w obszarach nienadzorowanych czy ogólno-

dostępnych. Atrakcyjność AoIP polega częściowo na tym, o czym już wspominaliśmy, że umożliwia 

podłączenie stacji roboczej w dowolnym miejscu, jeśli tylko dostępny tam jest port sieciowy - na 

przykład gdy obiekt studyjny jest zajęty, ale trzeba umożliwić pracę freelancerowi z laptopem. A za-

tem ograniczanie dostępu do portów sieciowych może stanowić zaprzeczenie jednej z największych 

zalet AoIP.

Podobnie jest w przypadku pracującego pełną parą studia nagraniowego, przez które przewija 

się tłum pracowników, realizatorów, klientów i wszelkiego rodzaju artystów, przychodzących i 

wychodzących - identyfikacja osób, których obecność w studiu jest uzasadniona, a także ich zadań 

nie zawsze jest prosta. Nawet jeśli dana osoba jest uprawniona, by w danym momencie przebywać 
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w obiekcie, nie jest to powodem, dla którego miałaby mieć możliwość dostępu do urządzeń Dante 

poprzez gniazdko sieciowe pod biurkiem, przy którym usiadła jedynie po to, aby wysłać kilka emaili.

5.4. Kontrola sieci

Kolejnym poziomem ochrony sieci AoIP opartej na Dante jest nadzór nad uzyskującymi do niej 

dostęp użytkownikami. Procedury definiowania nazw i haseł na liście uprawnionych użytkowników 

mogą być przeprowadzane za pomocą Dante Domain Manager. Możliwe jest ponadto wyodrębni-

anie grup urządzeń audio i kojarzenie ich z nazwami użytkowników za pomocą listy kontroli dostępu 

(ACL). Mechanizmy definiowania nazw użytkowników, haseł i list ACL nie są oczywiście wyłączną 

domeną systemów AoIP - administratorzy tradycyjnych sieci stosują te techniki od dziesiątek lat.

Inną opcją kontroli dostępu, jaką można wdrożyć, gdy sprzęt sieciowy nie podlega częstym wymi-

anom, jest kontrola urządzeń, które są przyłączane do sieci. Czy to komputer, samodzielny rejestra-

tor, czy interfejs A-C/C-A - każde urządzenie sieciowe ma nadany unikalny identyfikator zwany 

adresem MAC, a dostęp do sieci można ograniczyć do urządzeń z zatwierdzonymi adresami MAC. 

Podobnie do wspomnianych technik, także i ustalanie widoczności urządzeń w sieci na podstawie 

ich adresów MAC jest powszechnie stosowane w zarządzaniu konwencjonalnymi sieciami, zatem z 

zagadnieniem tym powinien sobie poradzić każdy doświadczony administrator.

 

5.5. Bezpieczeństwo i stabilność działania

Bezpieczeństwo sieci AoIP i instalacji to nie tylko kwestia nieautoryzowanego dostępu i 

kradzieży danych; równie istotne są bezpieczeństwo i jakość usług. Gdy użytkownicy AoIP nie mogą 

mieć pewności co do niezawodności i wydajności sieci, wówczas taki system jest niemal bezużytec-

zny, dlatego sieć Dante wykorzystuje standardowe technologie sieciowe, takie jak Quality of Service 

(QoS), do oznaczania każdego pakietu znacznikiem priorytetu. Jeśli, na przykład, switch sieciowy 

otrzymuje dwa pakiety naraz, wówczas nadaje priorytet pakietowi opatrzonemu znacznikiem QoS.

W przypadku mniejszych systemów lub instytucji, w których nie ma dedykowanego wsparcia IT, 

koncepcja stworzenia sieci IP może być dość zniechęcająca. Ale wystarczy kilka prostych kroków, 

aby wszystko przebiegło sprawnie. Na przykład zarządzane switche sieciowe z obsługą warstwy 3 są 

tylko nieco droższe od niezarządzanych, ale oferują większą elastyczność, jeśli chodzi o konfigurow-

anie i dostosowywanie sieci. Do kontrolowania nazw użytkowników i haseł wymagany jest serwer z 

uruchomioną aplikacją Dante Domain Manager, ale serwer taki stanowi dodatkową korzyść, pełniąc 

rolę zdalnego magazynu, np. dla szablonów sesji. Rzeczywisty koszt wdrożenia może być zaskakują-

co niski.

Bezpieczeństwo danych
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6 .  I N T E G R AC J A  Ao I P  Z  
KO N W E N C J O N A L N Y M I  S Y S T E M A M I 
I  P R Z E S T R Z E N I A M I  R O B O C Z Y M I

• 6.1 - Studium przypadku: Westwind Media - czterostanowiskowe studio 

mikserskie z kompleksową infrastrukturą Dante AoIP 

• 6.2 - Studium przypadku: Grupa Formosa - Rozbudowana infrastruktura 

AoIP w oparciu o Dante i RedNet
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S T U D I U M  P R Z Y PA D K U :  
W E S T W I N D  M E D I A 

Czterostanowiskowe studio mikserskie z kompleksową infrastrukturą Dante AoIP

Wielkopowierzchniowe studio Westwind Media w Burbank w Kalifornii wykonuje usługi w zakresie 

postprodukcji obrazu i dźwięku dla klientów z branży telewizyjnej i filmowej. Najnowsze wy-

posażenie obejmuje 29 urządzeń Focusrite RedNet, które zostały zainstalowane we wszystkich 

czterech systemach dźwiękowych w Westwind.

Na każdym stanowisku mikserskim pracuje pięć urządzeń RedNet HD32R: po jednym do od-

twarzania muzyki, dialogów i efektów, a dwa do zgrywania stemów. Wszystkie systemy Pro Tools 

są wyposażone w karty Avid Pro Tools | HDX, a konsolety Avid D-Control, zainstalowane w każdej 

reżyserce, to powierzchnie sterujące, uznane za standard w tej branży. Ponadto każde stanowisko 

wyposażono w jeden moduł RedNet A16R, poprzez który realizowany jest analogowy odsłuch mon-

itorowy, zaś trzy moduły RedNet AM2 zapewniają odsłuch słuchawkowy dla systemów odtwarzania. 

Dodatkowo do dyspozycji są zapasowe moduły RedNet A16R i D16R, dostępne dla każdego stanow-

iska, które można wykorzystać w przypadku potrzeby zwiększenia liczby wejść/wyjść, analogowych 

bądź cyfrowych.
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“Systemy RedNet naprawdę spełniają wszystkie nasze potrzeby”, mówi Craig Holbrook, główny 

inżynier studia. Nowy system nie tylko znacząco zwiększył liczbę wejść/wyjść na każdym stanowisku 

mikserskim, ale pozwolił też usprawnić codzienną pracę. Na przykład, jeśli klient zamawia zgranie 

Dolby Printmaster, można je wykonać przy użyciu systemu Dolby Digital Mastering (DMU), niezbęd-

nego elementu w tworzeniu ścieżek dźwiękowych Dolby Digital, który da się szybko zintegrować z 

systemem w Westwind za pośrednictwem jednego z modułów RedNet D16R. Holbrook komentuje: 

“Możemy szybko i sprawnie podłączyć [DMU] pojedynczym kablem Cat-6. Wyeliminowaliśmy w ten 

sposób szereg potencjalnych problemów z łącznością. To o jeden problem mniej do rozwiązania 

podczas sesji; tak dla klienta, jak i dla nas. “

Wyposażenie RedNet Westwind Media:

15 sieciowych, 32-kanałowych mostków RedNet HD32R HD Dante®, 4 x analogowe, 16-kanałowe 

interfejsy we/wy RedNet A16R, 9-kanałowe jednostki monitorujące stereo RedNet AM2, 1x 

16-kanałowy interfejs I/O AES3 RedNet D16R.

Sync HD Sync HD Sync HD

Sync HD
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S T U D I U M  P R Z Y PA D K U :  
G R U PA  F O R M O S A

Integracja AoIP z konwencjonalnymi systemami i przestrzeniami roboczymi  •  The Formosa Group

Rozbudowana infrastruktura AoIP oparta na Dante i RedNet

Grupa Formosa to grupa profesjonalistów stanowiących trzon zespołów odpowiedzialnych za 

udźwiękowienie takich filmów jak Game of Thrones, Transparent, SWAT, Scorpion i wielu innych 

hitów telewizyjnych i filmowych. Grupa Formosa oferuje ogromny potencjał techniczny i kreatywny 

w zakresie tworzenia kontentu. Aby nadążyć za oczekiwaniami klientów, Formosa Group zainwest-

owała w interfejsy audio Focusrite RedNet, zwiększając w ten sposób sprawność działania i efekty-

wność wciąż rozrastającego się kompleksu.

Grupa Formosa pracuje obecnie w siedmiu lokalizacjach w pobliżu Los Angeles. Wspólnym dla 

wszystkich obiektów zapleczem jest sieć AoIP, oparta na RedNet i Dante. Ponad 70 zainstalowanych 

modułów RedNet pozwala obsłużyć dużą liczbę operacji we/wy, usprawnia system pracy i, co 

najważniejsze, bezproblemową obsługę zespołów technicznych, tym samym umożliwiając grupie 

Formosa zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta.
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Jak mówi Bill Johnston, wiceprezes Formosa Group, łatwość obsługi RedNet ma krytyczne znaczenie 

dla działania Formosa. “Naszą mantrą zawsze była prostota, i to właśnie uzyskaliśmy dzięki tech-

nologii RedNet. Sprawia ona, że praca jest prosta, przejrzysta i całkowicie bezproblemowa”. Johnston 

podkreśla ujednolicenie ścieżki sygnałowej w kilku obiektach produkcyjnych Formosa Group, gdzie 

wyjścia wszystkich studyjnych systemów Avid Pro Tools | HD połączone są z modułami RedNet 

HD32R, skąd następnie sygnały trafiają do zgodnych z Dante procesorów BSS Soundweb London 

BLU-806, a dalej do wzmacniaczy Crown z serii DCI, służących do zasilania systemów odsłuchowych. 

“Jako interfejsu Dante dla wzmacniaczy używaliśmy dotąd procesorów BSS, ale teraz, gdy nowsze 

wzmacniacze Crown są zgodne z Dante, będziemy w stanie podłączać je bezpośrednio, po prostu 

używając modułów AM2” wyjaśnia Johnston. “W obecnej konfiguracji sygnał pozostaje w postaci 

cyfrowej aż do momentu wysłania go do głośników.”

RMU

Wyposażenie RedNet Formosa Group:

38 x 32-kanałowy mostek sieciowy HD Dante RedNet HD32R, 10 x 16-kanałowy moduł  I/O AES3 Red-

Net D16R, 16-kanałowy analogowy interfejs I/O RedNet A16R, 2 x mostek MADI RedNet 6, jednostki 

monitoringu stereo 12+ RedNet AM2, 16-kanałowe interfejsy A-C/C-A RedNet 2
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Poza uproszczeniem systemu i zapewnieniem integralności sygnału, Johnston wspomina o tym, jak 

wdrożenie RedNet znacząco usprawniło przebieg pracy, a co za tym idzie redukcję kosztów. “Gdy 

sygnał trafia do sieci, możemy go wyprowadzić z dowolnego miejsca, więc nie musimy przesyłać go 

przez router”, mówi. “To eliminuje potrzebę stosowania, a tym samym koszt routerów i interfejsów 

MADI”. W rzeczywistości, jak stwierdza, sprzedaż dotychczasowej infrastruktury MADI pozwoliła na 

zakup większej liczby modułów RedNet dla nowych obiektów. A ponieważ RedNet pracuje z włas-

nym wewnętrznym taktowaniem - RedNet A16R pozwala transmitować sygnał word clock - można 

go z łatwością zsynchronizować z resztą cyfrowej infrastruktury w każdym studiu, co wpływa na 

przyspieszenie pracy. “Używamy wielu systemów Pro Tools, ale dzięki RedNet potrzebujemy tylko 

jednego wejścia/wyjścia Sync dla wszystkich urządzeń. Prawdę mówiąc, w Avid powiedziano mi: Nie 

da rady tego zrobić - to nie zadziała. A ja odpowiedziałem: “Ale my tak właśnie robimy i to działa!”

Integracja AoIP z konwencjonalnymi systemami i przestrzeniami roboczymi  •  The Formosa Group
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7 .  W I Ę C E J  I N F O R M AC J I
Jeśli dotarłeś do końca tego opracowania, to być może nie masz już ochoty czytać czegokolwiek 

więcej, jednak wiedz, że w Internecie dostępnych jest wiele wartościowych zasobów, stanowiących 

bogate źródło użytecznych informacji i wskazówek na temat AoIP.

Audinate udostępnia ogromną liczbę dokumentów opisujących Dante, bazę FAQ, studia przypadków 

i szkolenia wideo za pośrednictwem własnej strony internetowej i kanału YouTube. 

 

Aby uzyskać dokumentację techniczną, zacznij tutaj:

• https://www.audinate.com/resources/technical-documentation

Aby poznać odpowiedzi na często zadawane pytania, przejdź tutaj::

• https://www.audinate.com/resources/faqs

Zbiór studiów przypadków znajdziesz tu:

• https://www.audinate.com/solutions/markets

Filmy szkoleniowe dostępne są tutaj:

• https://www.audinate.com/resources/videos

Kanał Audinate Dante na YouTube znajdziesz pod adresem:

• https://www.youtube.com/user/audinate/videos

Strony produktowe na witrynie Focusrite Pro oraz polskiego dystrybutora firmy AUDIOTECH zawiera-

ją podstawowe informacje o każdym urządzeniu RedNet:

• https://pro.focusrite.com/category/audio-interfaces

• https://pro.focusrite.com/category/audio-over-ip

• https://audiotechpro.pl/producenci/focusrite/

Witryna Focusrite Pro oraz AUDIOTECH oferuje również duży zbiór studiów przypadków AoIP i 

artykułów technicznych:

• https://pro.focusrite.com/case-studies

• https://pro.focusrite.com/technical-articles

• https://audiotechpro.pl/instalacje-rednet/

Focusrite regularnie publikuje na platformie wydawniczej medium.com artykuły techniczne, studia 

przypadków i opracowania dotyczące technologii.

• https://medium.com/focusrite-spectrum
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Oprócz systemów wsparcia i informacji online firm Focusrite, Audinate i AUDIOTECH, istnieje wiele 

serwisów informacyjnych, forów dyskusyjnych i blogów dotyczących AoIP i technologii powiąza-

nych. Oto kilka przykładów:

• https://www.thebroadcastbridge.com

• https://www.pro-tools-expert.com

• https://resurface.audio/

Więcej informacji  •  Współautorzy
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