
Bevezető
A Globomax Zrt. több mint 15 éve foglalkozik ro-
botkamerás videofelvevő-közvetítő rendszerek 
forgalmazásával. Ezek a rendszerek vásárolt 
hardverelemek és az általunk írt szoftverkompo-
nensek felhasználásával épültek fel. A különböző 
gyártóktól vásárolt hardverelemeknél a technika 
fejlődése egyre nehezebbé tette a rendszerinteg-
rációs feladatainkat. A nehézségek nemcsak a 
továbbfejlesztett vagy új készülékek beszerzésé-
nél jelentkeztek, hanem a gyakori firmware- és 
szoftverfrissítések a meglévő, már rutinszerűen 
használt készülékek esetén is problémát okoztak.
Már 2018-ban felmerült, hogy olyan videorend-

szert kellene kifejleszteni, amely teljes egészében 
a mi termékünk, a robotkamerától a videokapcsoló 
eszközökön keresztül a teljes vezérlőrendszerig. 
2019-ben el is kezdtük a fejlesztést.
Az elkészült rendszer a több mint 15 éves video-

technikai tapasztalatunkon, új, általunk fejlesz-
tett algoritmusokon, mesterséges intelligencián 
alapuló vezérléseken, szervomotoros robotkame-
ra-mozgatáson, korszerű digitális videotechnikai 
áramköri fejlesztésen alapul. Nézzük meg az ele-
meit a forrástól a célig!

G-HD680 robotkamera
A kamera egyedülálló módon beépített lámpával 
rendelkezik. A lámpa világítási szöge és a kamera 
látószöge egyaránt 5°–55° között programozhatóan 
állítható. Megoldható az is, hogy a kamera látószö-
ge és a lámpa világítási szöge szinkronban változ-
zon. A kamera Full HD felbontású képérzékelővel 
rendelkezik, optikai zoomátfogása 20×-os. 128 elő-
re programozható pozíciójával a terem valamennyi 
pontja előre programozottan elérhető. Kimenetén 

HD-SDI videojel jelenik meg. A lámpa LED-es vilá-
gítótesttel, 30 W és 60 W teljesítménnyel rendel-
kezik, ami fényerőben ~150 W és ~300 W hagyo-
mányos lámpának felel meg. A lámpa fényereje 
előre programozottan szabályozható. A rendszerre 
maximum 8 db kamera csatlakoztatható. A lámpás 
robotkamera mellett, a készülék egyszerűsítésé-
vel, robotkamera és robotlámpa önállóan is elér-
hető. A háromféle 
eszköz egy rend-
szerben, integrált 
módon kezelhető, 
köszönhetően az 
általunk fejlesz-
tett Multipoint 
Video Control Al-
gorythm (MVCA) 
algoritmusnak.

GVC 808 Video Controller 
hardvereszköz
A GVC 808 alapja egy 8×8-as SDI csatlakozású vi-
deomátrix. A készülék szolgáltatásai túlmutatnak 
a videokapcsolásokon, a videomátrix szolgáltatá-
son. Nemcsak a kamerák SDI kimenetei csatlakoz-
nak hozzá, hanem a kamerák vezérlőbemeneteit 
is fogadja. A GVC 808 az egész rendszert vezérlő 
Control Cube eszközhöz USB-n vagy LAN-csatla-

kozáson keresztül kapcsolható. A videomátrix SDI 
bemeneteire robotkamerák vagy egyéb videofor-
rások csatlakozhatnak. Az SDI kimeneteinek egy 
része szintén a Control Cube-hoz csatlakozik, míg 
a fennmaradó kimenetekre tetszőleges videocé-
leszközöket kapcsolhatunk (projektor, tv, monitor, 
videokonferencia-kliens stb.). Ha a Full HD videó 
HDMI formátumban áll rendelkezésre, vagy a ki-
menet HDMI eszközhöz csatlakozik, akkor a HDMI 
to SDI, illetve SDI to HDMI adapterekre van szük-
ség. A koaxiális kábelen vezetett HD-SDI jel akár 
120 m-re is elvezethető frissítés nélkül.

PEP 3010VG Control Cube
A PEP 3010VG Control Cube a rendszert vezérlő 
számítógép. Vezérli a GVC 808 Video Controllert 
és rajta keresztül a robotkamerákat. Felveszi és 
közvetíti az internetre a rendezvény eseményeit. 
A konferencia előkészítésekor rajta keresztül a 
kívánt terempozíciókra lehet „betanítani” a kame-
rákat, majd a konferencia alatt a képernyő meg-
felelő részére kattintással lehet előhívni a kívánt 
pozíciót. A Control Cube-ba elhelyezett speciális 
bővítőkártyával Full HD 1080p minőségben lehet 
rögzíteni a teremben zajló eseményeket a Control 
Cube winchesterére. A Control Cube 4 vagy 8 video 
SDI capture bemenettel rendelkezik, ami azt jelen-
ti, hogy akár 4 vagy 8 kamera képét, vagy egyéb vi-
deoforrást lehet a Control Cube videokeverőjéhez 
kapcsolni.

Robotkamerás videofelvevő-közvetítő 
rendszerek
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Videovezérlő program
Az általunk kifejlesztett Multipoint Video Cont-
rol algoritmus lehetővé teszi, hogy egy összetett, 
többkamerás rendszert akár egyetlen kezelő is 
működtetni tudjon. Az algoritmus a rendezvény 
előkészítésével biztosítja, hogy a megfelelő Pan/
Tilt és zoompozíciók, világításiszög-beállítások, 
a kívánt lámpafényerő egy adott jelenethez rög-
zíthetők és egyetlen kattintással előhívhatók le-
gyenek. Az Intelligent Light System biztosítja azt 
az optimális kamera-lámpa működést, amelyben 
a kameraként éppen nem aktív kameralámpák a 
világítás optimális kialakítása érdekében lámpa-
ként működjenek. Ebbe a rendszerbe a robotkame-
rák és a robotlámpák is integrálhatók.

A robotkamerák arc- és alakkövető 
vezérlése
A mesterséges intelligencia alapú program fela-
data, hogy a robotkamera mozgása automatikusan 
kövesse a rendezvény egy kiválasztott résztvevő-
jét. Az automatikus követés lehet előre megha-
tározott személy (arc) alapján. Egy másik üzem-
módjában a program az első megtalált személy 
arcát követi, amíg az a kamera látómezőjén belül 
van. Ez a szolgáltatás jól használható olyan ren-
dezvényeken, ahol várható az előadó vagy a nézők 
mozgása az előadás közben. Jelenleg háromféle 
arc- és alakkövetési algoritmusból választhatunk, 
de már új algoritmusok is fejlesztés alatt vannak.

Videokeverés, videofelvétel, 
videostreaming
A Globomax Video Controller képes az osztott 
képernyős videofelvételre és videó továbbítására 
a távoli helyszínekre. A felvételre, illetve videost-
reambe szánt képernyősémákat előre megszer-
keszthetjük és gombnyomásra bekapcsolhatjuk. 

Például lehet egy képernyőséma a prezentáció + 
kamerakép + rendezvénylogó. (A rendezvény- vagy 
intézménylogót szintén előre rászerkeszthetjük a 
képre.) Lehet egy másik képernyőséma az, ami 
csak a prezentációt mutatja. Lehet egy képernyő-
séma, amely csak a kameraképet mutatja a ren-
dezvénylogóval + tetszőleges felirattal. Tehát a ké-
pernyősémán a videoforrások képét, képfájlokat, 
szöveges információkat vagy a vezérlő PC-n futó 
programok ablakát helyezhetjük el. Az így elhelye-
zett objektumok mérete és helyzete tetszőlegesen 
változtatható, akár az esemény közben is korrigál-
ható. Az előre megszerkesztett képernyősémák 
száma korlátlan, egérkattintással válthatunk kö-
zöttük. Az alábbiakban egy prezentációs előadás 
képernyősémáját látjuk, ahol az élőkép a pulpitus 
mögött álló előadó.
A videokeverő képernyőjén mindig azt látjuk, 

ami a videofelvételre és a videostreambe kerül.
A Control Cube-on egy videobroadcaster prog-

ram fut, ami felhőalapú videostreaming szerver 

(pl. YouTube, Facebook, Wowza stb.) számára küldi 
a videostreamet. A streamhez a hangot a terem-
hangosítás kimenetéről adjuk, a PC hangbeme-
netén keresztül, vagy a jobb minőség érdekében 
célszerű hangkártyát alkalmazni. A felvétel és a 
stream ugyanazt tartalmazza.

Összefoglaló
A cikkben ismertetett rendszer általános célú ren-
dezvények videokiszolgálására készült. Színházi 
alkalmazása szintén előnyös lehet. A pandémia 
óta a színházi előadások közvetítése előtérbe ke-
rült. Erre kedvező árú, minőségi megoldás lehet a 
fent ismertetett, hazai fejlesztésű rendszer.
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