
A DANTE PROTOKOLL ÉS ESZKÖZEI



Bemutatkozás
✓Név: Vályi Zoltán – AV365.hu Kft.
✓Hivatalos Dante Certification Level 1&2, DDM oktató



Mi a Dante?
✓A Dante egy digitális audio/video adat átviteli hálózati 

protokoll
✓Az ausztrál Audinate cég fejlesztése (2006->)
✓Standard hálózati megoldásokon alapuló protokoll, 

hardverek (chipek, interfészek) és szoftverek (Controller, 
DVS, Via, DDM, PDK) kombinációja

✓Nem az egyetlen digitális audió hálózati protokoll a világon, 
de a legelterjedtebb (több, mint 400 gyártó - több, mint 
2500 terméke támogatja) – A gyártók licensz díjat fizetnek, 
nem ingyenes technológia. 

Protokoll = egy 
szabvány, ami leírja az 

eszközök közötti 
kommunikáció módját



Miért jó nekünk a Dante?
✓Minimális kábelezési igény. CAT5e-> kábelen keresztül, 1 Gbps hálózaton 1024 

csatornányi (512x512) audió jel továbbítható
✓Rendkívül rugalmasan konfigurálhatjuk az audió rendszerünket. Bármikor egy 

kattintással „átköthetjük” jelutakat, modulárisan bővíthetjük az audió hálózatot 
további Dante (vagy akár más AES67) kompatibilis eszközökkel. 

✓A használt átviteli közegtől (réz vagy optika) függően akár egymástól kilométerekre 
elhelyezett készülékeket is összeköthetünk. Konverziók nélkül, akár PCM 192kHz/24 bit 
felbontásban.

✓ Standard IT hálózati eszközök és technológiák használatával építhetünk ki 
összeköttetést az audio-, és video eszközeink között.

✓ Egy Dante rendszer beállítása és használata könnyen megtanulható, a hálózatokban 
kevésbé jártas felhasználók számára is. Felhasználóbarát, gyártótól független egységes 
szoftverfelületen keresztül (Dante Controller) konfigurálható a rendszer.



Mi kell a Dante-hoz?
✓Hálózati eszközök -> Switch, Router, optikai átalakító, stb.
✓Hálózati kábel (CAT + RJ-45 csatlakozók vagy optika)
✓Szoftver a rendszer konfigurálásához (Dante Controller)
✓Dante interfészt tartalmazó hardver vagy virtuális Dante 

eszközök (DVS, Via szoftver)
✓Alapvető hálózati ismeretek



AZ INFORMATIKUSOK 
LESZNEK A JÖVŐ 
HANGTECHNIKUSAI,
VAGY MI TANULJUK MEG 
AMIT ŐK TUDNAK?



TCP/IP HÁLÓZATI 
ALAPOK



Gondolkodj analógiákban!
✓ Domain -> A helyszín neve (Koncerthelyszín)
✓ MAC Address -> Konkrét hardver azonosító (Pl. Egy adott digitális keverő )
✓ IP cím -> Címke, amit egy adott hardverhez társítottunk. (Pl. FOH d. keverő)
✓ Portok -> Ki-, és bemenetek (XLR, Madi, AES, Wordclock)
✓ Hálózati protokollok -> Közös nyelv, kompatibilitást nyújtó megoldások
✓ CAT vagy optikai kábel -> Csoportkábel
✓ Switch -> Stagebox
✓ DHCP - > Egy szuper okos stagehand, aki soha nem hibázik. Nélküle 

bonyolultabb az életed. 
✓ Dante Audio Flow – Csoportok (4-csatorna/Flow)
✓ Dante Controller -> Patchbay, tape és toll
✓ Dante Virtual Sound Card -> Soksávos Lejátszó/Felvevő (64x64 csatorna)

Informatikai kifejezések a hangtechnikai absztrakcióval



Gondolkodj analógiákban!
Informatikai kifejezések postás nyelven

✓ MAC Address -> Címzett neve
✓ Domain -> Az ország ahol a címzett lakik
✓ IP cím -> Cím (Város, Utca, Házszám, Ajtó) 192.168.100.1
✓ Portok -> Bejáratok, amelyeken keresztül bejutok a házba. Ha zárva van (tűzfal védi) nem tudok 

bemenni. Ha nyitva van, várnak rám.
✓ Hálózati protokollok -> Az írásmód (nyelv) amivel megcímezték a levelet. El tudom olvasni, 

beszélem a nyelvet, ismerem az írásjeleket, vagy nem?
✓ CAT vagy optikai kábel -> Az úthálózat amin tekerek a biciklivel.
✓ Switch -> Útkereszteződés lámpákkal, táblákkal, forgalom segítőkkel.
✓ DHCP -> Navigációs eszköz, ami megmondja merre induljak az útkereszteződésben, hogy 

megtaláljam a címzettet.
✓ Dante Audio Flow -> Az egyes csomagok kézbesítési szabályzatban meghatározott maximális 

mérete (max. 4 csatorna 48kHz/24bit)
✓ Dante Controller -> Útmutatás, ami megmondja melyik levelet, melyik postaládába dobjam.



Mi az a TCP/IP
✓ TCP = Transmission Control Protocol (átviteli vezérlő protokoll) – Az adatátvitelt leíró protokoll
✓ IP = Internet Protocol – a hálózat felépítését leíró protokoll
✓ Célja, hogy tetszőlegesen sok hálózatot lehessen akadálymentesen összekapcsolni. 4 rétegből áll.

TCP/IP – avagy az internetet felépítő protokoll

Alkalmazási réteg: Az alkalmazások kommunikációjára 

használt réteg. (Telnet, FTP, SMTP, HTTP, IMAP, POP3,

DHCP, DNS, mDNS stb.)

Szállítási réteg: Lehetővé teszi, hogy két IP cím között 

adatátvitel jöhessen létre. (TCP és UDP protokoll)

Internet réteg: Feladata, hogy a szállítási rétegben 

feldarabolt adatok mozgatása. (IP protokoll)

Kapcsolati réteg: Hoszt-hálózat csatlakozás egy olyan 

protokollal amely a csomagok továbbítására alkalmas



Az OSI réteg modell
TCP/IP protokollok elhelyezkedése a réteg modellekben

Layer 1 Elektromos jelek - Kábel

Layer 2 MAC címek - Switchek

Layer 3 IP címek - Routerek

Layer 4 Az adatkapcs. felépítése

Layer 5 A logikai kapcs. felépítése

Layer 6 Tömörítés, titkosítás, szinkron

Layer 7 Felhaszn. felület, programok



Mi az a MAC cím?
Hálózati terminológiák

✓ Media Acces Control – Szóval nem egy új Apple termék. ☺
✓ Ez egy hexadecimális számsorozat, amelyet a gyártás során egyedileg kapnak a hálózati 

kártyával rendelkező eszközök. A címeket (és címtartományokat) a szabványügyi hivatal 
adja ki gyártóknak, amelyet a gyártó fixen beállít az interfészben. A MAC cím 12 db 
hexadecimális számjegyből áll, amelynek első hat számjegyét az IEEE felügyeli. Ezek 
azonosítják be a gyártót. A maradék 6 számjegyet a gyártó adja ki. Amennyiben 
véletlenül a gyártó több eszköznek adja ugyanazt a MAC címet, vagy az arra képes 
eszközöknél a felhasználó átírja az megzavarhatja a hálózat működését.

✓ MAC cím kiolvasása Windows parancssorból = ipconfig/all
✓ MacOS/Linux alatt=ifconfig/all



Számok: 0-9 (9)

Betűk: A-F (7)

=

16bit

6 Oktett=48Byte

1Byte = 8bit



Mi az IP cím?
Hálózati terminológiák

✓ Az IP cím az Internet réteg része. Jelenleg az IP version 4 (IPv4) a használt szabvány, de az IP 
version 6 (IPv6) /128bit/ is terjedőben van, mert elfogytak a kiadható 32 bites (vagy 4 bájtos) 
bináris IP címek. ( ~4.3 milliárd IPv4 cím)

✓ Az IP cím önmagában nem értelmezhető. Minden IP címhez tartozik egy másik 32 bites 
számsorozat, az alhálózati maszk (subnet mask) - ez mondja meg, hogy az IP címből, hány bit 
határozza meg az alhálózat azonosítóját és hány magát a node-ot (eszközt ami az adott 
hálózatra csatlakozik: pc, telefon, tablet, router, stb…)

✓ Az IP cím és az alhálózati maszk leírható bináris, helyiértékes számrendszerben is: 
192.168.1.100 -» 11000000 10101000 00000001 01100100
255.255.255.0 -» 11111111 11111111 11111111 00000000

✓ Az utolsó 8 bit maximális értéke = 255, azaz maximálisan ennyi (valójában 254) node-ot 
használhatunk egy alhálózaton belül.



IP matek
Hello! A nevem 

OKTETT!



Privát hálózatok által 
használható IP címek
✓ A jelenleg használt IP címzés rendszerét a Network Working Group által készített RFC 1918 ajánlás 

tartalmazza. Jellemzően ezeket a tartományokat használjuk belső hálózatok konfigurálására. A 
Router tudja, hogy az alábbi hálózatok esetén a hálózati eszközt a belső hálózaton (LAN - Local Area
Network) és nem a globális interneten (WAN - Wide Area Network) kell keresnie. 

/8 előtag

/16 előtag

/24 előtag



Mi az alhálózati maszk?
Hálózati terminológiák

✓ Forma: 255.255.255.0 -> 
11111111.11111111.11111111.00000000

✓ Az alhálózati maszk segítségével határozza 
meg a TCP/IP protokoll, hogy egy állomás a 
helyi hálózaton, vagy egy távoli hálózaton 
található-e.

✓ Az A, B és C osztályú TCP/IP hálózatokat
további alhálózatokra lehet bontani az 
alhálózati maszk segítségével.



Mi az DNS?
A DNS szerverek az internet telefonkönyvei – Domain Name System



Mi az mDNS?
A lokális hálózat HR-ese – multicast Domain Name System



Mi a router? Mi a switch?
Hálózati eszközök

Összehasonlítás Router - Útelválasztó Switch

Felhasználási cél Különböző hálózatok 

összekapcsolása

Hálózat kialakítása eszközök 

összekapcsolásával

Működési réteg A Fizikai, Adatkapcsolati és 

Hálózati réteg

Adatkapcsolati és Hálózati 

réteg

Végzett feladat A céleszköz eléréséhez 

szükséges legjobb útvonal 

biztosítása

Csomagok fogadása és 

továbbítása a céleszköz felé

Típus Útvonalelválasztás Áramkör kapcsolás, 

csomagkapcsolás, 

üzenetkapcsolás



CAT kábelek
Unshielded Twisted Pair, Shielded Twisted Pair…

CAT5 CAT5e CAT6 CAT6A CAT7 CAT7A

Átviteli 

sebesség

10/100 Mbps 100/1000 Mbit/s 1 Gbps, 10 

Gbps/55m

10 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

Erek 8 8 8 8 8 8

Árnyékolás UTP UTP, STP UTP, STP STP SSTP SSTP

Sávszélesség 100MHz 100MHz 250MHz 500Mhz 600MHz 1000Mhz

Maximális 

hossz

100m 100m 100m 100m 100m 100m

Csatlakozó 

típus

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 8P8C 8P8C

Ajánlott 

felhasználás

- Digital Audio, HD 

video 

Digital Audio, HD 

video

Digital Audio, 4K 

video

Video-Over-IP, 

HDBase-T

Video-Over-IP, 

HDBase-T

U=árnyékolatlan

F=fólia árnyékolt

S=harisnyával árnyékolt

TP=csavart érpár

TQ=csavart érpár, négyesével külön 

árnyékolt erek



CAT kábelek
Jó ha tudod

✓ Speciális felhasználások: UV védelem (kültéri), Tűzálóság
✓ Miért csavart érpár? Bell telefonszabványából származik. Az erek közti elektromágneses 

interferenciából adódó keresztáthallás csökkentése és a távolság növelése érdekében.

RJ45 8P8C



Optikai hálózati kábelek
✓ 100 m -> (a CAT kábelek aktív eszköz nélkül max. 100 m-ig használhatók).
✓ Többmodusú üvegszál – max. 2 Km, általában javasolt 500m
✓ Egymodusú üvegszál – max. 100 Km 
✓ Amikor fontos a galvanikus függetlenség (földhurok elkerülése)
✓ Magasfeszültségű nyomvonal mellett
✓ Üzemekben, ahol kiugró a gépek dinamikus áramfelhasználása, hirtelen erőtérváltozás 

van, stb.
✓ Ha nagyobb sávszélességet kell elérni (~40 Gbit/s-ig), vagy kiegészítőkkel akár 160 Gbit/s 

érpáranként. 
✓ Amikor fontos, hogy ne lehessen lehallgatni a rendszert.

*Az optikai kábelek sérülékenyebbek, a szerelésükhöz és fogadásukhoz speciális eszközökre 
van szükség. 

Mikor használjuk?



Optikai hálózati kábelek

Single mode optikai kábel Multimode optikai kábel

Kábel típusok



Optikai hálózati kábelek
Csatlakozó típusok

Duplex 

multimode LC:

MM kábelek

LC csatlakozó: 

kis méret, single

mode

ST csatlakozó: 

bajonettzáras, 

multimode

SC csatlakozó: 

LAN/WAN, push-

pull, MM és SM



Optikai hálózati kábelek
✓ Mivel a fény csak egy irányban halad a szál belsejében a full duplex (kétirányú) átvitel megvalósításához 

két optikai szál szükséges. Ezért tartalmaznak az optikai patch kábelek két szálat.
✓ Amikor nem használod zárd le a mellékelt műanyag védőkupakkal! Soha ne hajlítgasd!
✓ A TIA568 szabvány szerint a két kábel felépítést színekkel jelölik. 

Egymodusú kábel -> citromsárga
Többmodusú kábel -> vízkék vagy narancssárga

✓ Aktív eszközökhöz GBIC (Gigabit Interface Converter) SFP (Small Form-Factor Pluggable) modulokkal 
(média konverterekkel) csatlakoztathatod az optikai kábeleket.

Jó ha tudod



DIGITÁLIS AUDIÓ 
ALAPOK



Analóg – Digitál konverter

Az analóg jelből állandó 

időközönként mintát veszünk
●

Ez egy értékfolyamot képez az 

időben
●

Pulse Code Modulation (PCM)



A minták vételének időtartalma
●

Nyquist tétel:

A mintákat a legmagasabb 

reprodukálni kívánt audió

frekvencia kétszeresén 

szükséges mintavételezni.

Mintavétel



Bit mélység
Number of Bits

Number of 

Values

1 2

2 4

4 16

8 256

16 65536

24 16777216

32 4294967296

Hány bitet használunk az 

amplitudók megjelenítésére
●

Több bit -> Több részlet

CD: 16 bit

Pro: 24 bit



Mintavételezés és bit mélység
Minden több -> jobb minőség

●
Nagyobb sávszélesség igény

●
Nagyobb mintavételezés -> kevesebb be-, 

kimeneti csatorna



Sávszélesség használat

PCM Audio sávszélesség = (Mintavételi frekvencia) x (Bit 

mélység) x (Csatornaszám)
●

Példa: 64 csatornányi 48kHz/24-bit PCM audio jel =

48,000 x 24 x 64 = 74 mbits/sec
●

Hálózati veszteségekkel 64 csatorna ≈ 96mbps/sec
●

Kevesebb, mint a 10% gigabites hálózatnak



Word Clock
Az órajel, ami meghatározza, hogy az 

adaton belül hol kezdődik egy audio minta
●

Konzisztensnek kell lennie minden eszköz 

számára a digitális rendszerben, hogy az 

adatot ugyanúgy olvassák az eszközök
●

Egy Master órajel szükséges a több 

eszközből álló rendszerekhez



DANTE HÁLÓZAT 
FELÉPÍTÉSE



Milyen switchet használjak?
Hagyományos switchek (unmanaged) – plug ‘n play, korlátok

●
Menedzselhető switchek( managed) – rengeteg opció, tesztelési 

és finomhangolási lehetőség 
●

A Dante mindkét típussal működik
●

Menedzselhető switch használata javasolt kevert (konvergált) vagy 
terhelt hálózatokon

●
A hagyományos switchek kis méretű, dedikált hálózatokhoz 

tökéletesek



A switch, ami alkalmatlan
Kerüld az energiatakarékos switcheket:

●
Az EEE, vagy másnéven “Green” switchek nem 

alkalmasak valós idejű média felhasználásra
●

Az energiatakarékos funkció lekapcsolhatja a 

portokat és ezért nem működik velük 

megbízhatóan a Dante
●

Tiltsd le ezeket a szolgáltatásokat, vagy 

használj olyan eszközöket, amelyek nem 

támogatják



Topológia

Eszköz
1

Eszköz
2

Eszköz
3

Eszköz
4 Switch

Eszköz
1

Eszköz
2

Eszköz
4

Eszköz
3

Daisy chain

Csillag



Egyszerű példa hálózat

PC vagy Mac

Dante Virtual
Soundcard

SWITCH



Többpontos csillag hálózat

Switch

Eszköz
1

Eszköz
2

Eszköz
4

Eszköz
3

Switch

Eszköz
5

Eszköz
6

Eszköz
7

Eszköz
8

Switch



Többpontos csillag hálózati példa



Összefoglalás
• Mindig Gigabit switcheket használj, ha teheted

• CAT5E vagy CAT6 kábelezéssel

• Nagy távolságokra használj optikát (100 m felett)

• Kisebb hálózatokhoz menedzselt, vagy hagyományos switchet is 

használhatsz

• Dedikált Dante hálózatok, amelyekben egy switch van, nem igénylik a 

menedzsment funkciókat, így nagy eséllyel biztonságosan 

használhatsz hagyományos (nem menedzselhető) switcheket is

• Használj „Csillag” topológiát a csomópontok („hop”) pontok 

minimalizálása érdekében

• Kerüld, vagy tiltsd le a “green”, vagy másnéven EEE szolgáltatásokat



Hálózati logika
Az analóg világban a fizikai kábelezés mutatja a jelutakat

●
A hálózatokban a csatlakozások „logikai” kapcsolatok – név-a-

névhez
●

Minden vezeték több eszköz, több csatornányi jelét szállítja
●

Az adat csomagokban közlekedik a hálózaton
●

A hálózati technológia neutrális; nem szükséges speciális 
eszközöket használnod a Dante audio jelátvitelhez



Emlékeztető: Hálózati rétegek

Mindegyik réteg a következőbe 

továbbítja az adatot

Layer 1: fizikai kapcsolatok (pl. kábelek)

●
Layer 2: az eszközök fix hardver 

azonosítókkal rendelkeznek (MAC)
●

Layer 3: az eszközökhöz változ(tathat)ó IP 

címek tartoznak

Fizikai (hardver és kábelek)

Hardver címek

IP címek



Emlékeztető: IP címek
A hálózati eszközökhöz rendelt számjegy formájú címek

●
Egy LAN hálózaton közvetlenül csak azok az eszközök 

tudnak kommunikálni, amelyek azonos IP cím 
tartományban vannak

●
LAN: minden cím ugyanabban a tartományban van

●
Dinamikus (ajánlott), vagy felhasználó által kiosztott

●
Került a manuális (statikus) címzést, hogy megelőzd a 

duplikációkat vagy elkerüld az elérhetetlen cím 
problémát, magyarul az ütközéseket.



Mi az a LAN?
Local-area Network – Helyi hálózat, 

mint otthon

●
Kis számú eszköz (<200)

●
Megbízható és gyors

●
IP cím tartományban működik

●
A legtöbb audió hálózat LAN alapú



Mi az a dedikált hálózat?
Egy egyszerű LAN hálózat

●
Általában egy célra használjuk

●
Nem függ külső erőforrásoktól

(pl. internet, szerverek)
●

Nem kapcsolódik routeren keresztül más LAN hálózatokhoz
●

Gyakran alkalmazott választás az AV telepítők felelősségének 

kizárása érdekében (IT hálózati problémák. Ki a bűnös?)



Automatikus címzés
Az IP címeknek azonos 

tartományban kell lennie a 

LAN hálózatban

●
A Dante eszközök 

alapértelmezésben 

automatikus címzéssel 

működnek

●
Ennek eredményeként jól fog 

működni a LAN hálózat



Összefoglalás

A Layer 3 hálózat 

lehetővé teszi az
IP címek

használatát az 

eszközök 

számára.

Az automata 

címzés lehetővé 

teszi, hogy a 

Dante eszközök 

“plug and play” 

módon, 

egyszerűen mű-

ködjenek a 

hálózaton

Gyakran 

használnak a 

telepítők dedikált 

hálózatokat, hogy 

elválasszák a 

felelősségi köröket 

és egyszerűsítsék 

a telepítést. 



Unicast és Multicast

Unicast

Egy, az egyhez forgalom
●

“Privát párbeszéd” – Az adat az 

adótól közvetlenül jut el a 

vevőkig
●

Több vevő, több adat másolatot 

kér az adótól

Multicast 
(hagyományos)

Egy a többhöz forgalom
●

“Nyilvános bejelentés” – Az 
adatok mindenkihez eljutnak a 

hálózaton
●

Az adatot az összes vevő 
feldolgozza, de csak egyszer küldi 

el az adó.



Unicast és Multicast

Unicast

1 független adat stream minden 

egyes vevőhöz

Multicast

1 adat stream minden vevőhöz



Broadcast vs. Multicast
Ha nem helyesen menedzselt a Mutlicasting, az adatot a 

hálózat összes eszköze megkapja
●

A Multicast szervezhető úgy is, hogy csak az a vevő kapja 
meg aki kéri – ezért az IGMP snooping funkció felel

●
A multicast vevő csoportok kezeléséhez menedzselt switchre

van szükségünk
●

Mindkettőt szeparált LAN vagy VLAN hálózatban jó kezelni



DANTE UNICAST FLOW

A

Audio

B

(üres)

C

(üres)

D

(üres)

A

Audio

B

Audio

C

Audio

D

Audio

A Dante az audió jelet 4-csatornás 
“Flowk-ba” csomagolja unicast

streaming üzemmódban
●

Minden egyes vevő saját Flow-t 
kap

●
A Flow tartalmazhat üres 

csatornákat is
●

1 elküldött csatorna ugyanannyi 
sávszélességet foglal, mint 4.

1 Flow – 1 vevőhöz 1 csatornányi audiót tartalmaz

1 Flow - 1 vevőhöz 4 csatornányi audiót taralmaz

Flow 1

Flow 2



DANTE UNICAST FLOW

8 csatorna két eszköznek-> 2 flow

mindkét irányban -> 4 flow összesen

8 csatorna minden eszköznek-> 2 flow

mindkét irányban-> 8 flow összesen



DANTE MULTICAST FLOW

8 csatorna -> 1 multicast flow 

A multicast megoldja  a “fan 

out” hibát
●

Max. 8 audio csatorna lehet 1 

multicast Flow-ban
●

A Dante Controllerel

konfigurálható



Összefoglalás:
A Dante unicastot használ alapértelmezésben

●
A Dante audio multi-csatornás flow-okba van csomagolva

●
A flow-k mennyisége limitált (2-32)

●
Minden vevő 1 flowt használ

●
A nem menedzselt multicast minden eszközhöz elküldi az adatot

●
A Multicast hatékony, ha a flow-ban 1 a sokhoz adatot kell küldeni

●
Általában nincs szükség a multicast küldésre, ha van elegendő sávszélességünk a 

hálózaton



MI AZ A DANTE?



A DANTE EGY HARDVER ÉS 
SZOFTVER MEGOLDÁS, AMELY 

STANDARD INFORMATIKAI 
HÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁK 

HASZNÁLATÁVAL, PRECÍZEN 
IDŐZÍTETT AUDIO ADATOK 

TOVÁBBÍTÁSÁT TESZI LEHETŐVÉ  
DANTE KOMPATIBILIS ESZKÖZÖK 

KÖZÖTT



Szolgáltatások és előnyök
Az eszközök egyszerű 

nevek alapján 

azonosíthatók
●

1μs pontosággal 

szinkronizált audió adat
●

Automata eszköz felfedezés
●

Egyszerűen „kattintható’ 

jelutak

Alacsony, előre 

meghatározott késés
●

Virtuálisan jitter mentes 

működés
●

Tápellátás hibák esetén 

automatikus újra 

csatlakozás



DANTE sávszélesség

512

64 32

Dante over
Gigabit

Ethernet

MADI Cobranet over
100bT

Ethernet

Maximális csatornaszám/linkA korábbi digitális audió rendszereket kisebb 

csatornaszámra tervezték
●

Gigabites hálózati eszközzel a Dante 
512x512 csatornát képes kezelni és 

ennél sokkal többet egy teljes 

hálózaton

●
Egy nagy 64 csatornás keverő egy 

Ethernet port kapacitásának, csak az 

1/8-át foglalja le



Mintavételezés és csatlakozás

48kHz

48kHz

Csak azonos mintavételezésű Dante 
csatornákat tudunk csatlakoztatni

●
Használhatunk különböző 

mintavételezéseket ugyanazon a 
hálózaton

●
Magasabb mintavételezés = 

kevesebb csatorna ugyanazon a 
sávszélességen

●
Minden általános mintavételezési 

formátum támogatott (44,1-192 KHz)



Késés (latency)
• 100% előre meghatározott –

mindig jól definiálható

• Az alapértelmezett Dante 

késés 1ms – nagy hálózatok 

esetén is (10 csomópont)

• Igényekhez igazítható
– Minimum 150μs

– Maximum 5ms

• Eszközönként állítható



Órajel
A Dante automatikusan kezeli 

az órajeleket

●
A Master órajel választás 

alapján kerül meghatározásra

●
Minden eszköz a Masterhez 

szinkronizálódik

●
Minden eszköz tartalmaz órát

●
Ha szükséges, új Master 

órajel választódik meg



Mit nem csinál a Dante?

Mintavételi frekvencia konverziót
●

Szint szabályozást
●

MIDI üzeneteket nem továbbít
●

SMPTE time code
Ezeket az eszközök kezelik.

A vezérlés és egyéb adatok futhatnak a Dante 

adattal párhozamosan.



Redundáns Dante hálózat
Használj két fizikálisan független hálózatot a 

Primary és Secondary Dante portokkal
●

Az összes audio flow jelen van mindkét 

hálózaton, nincs adatvesztés
●

Nincsenek sercegések és pattogások
●

Teljesen automatikus működés, nem kell 

állítani semmi speciális paramétert
●

Kritikus felhasználású rendszerekhez



Redundancia beállítása
Először rakd össze az 

elsődleges hálózatot
●

Külön kábel szettel és switchel

csatlakozz a Secondary portra
●

Nincs semmi más tennivalód
●

De…nem minden eszköz 

támogatja



Redundancia a Controllerben

A Dante Controller az elsődleges és a 

másodlagos interfészhez is tud 

csatlakozni
●

A vezérlés átadható a hálózatok között
●

Ha az elsődleges meghibásodik, a 

Controller felcsatlakozik a másodlagos 

portra



DANTE vs. …



Ajánlott olvasmány

www.av365.hu/letoltesek/tudastar/digit

alis-audio-halozatok-ingyenes-

ebook.pdf



Más digitális protokollok
Formátum CobraNet RockNet

Ethersound-

Giga Q-LAN Ravenna Dante AVB

Fejlesztő PEAK Riedel Digigram QSC ALC (Lawo) Audinate

AVNu

Allience

Csatorna szám/link 

48kHz 64 120 512 1024 Változó 1024 384

Topológia Feszítőfal
Redundáns 

gyűrű

Csillag, daisy

chain, gyűrű

Bármilyen L2 

vagy IP 

hálózat

Bármilyen 

L2 vagy IP 

hálózat

Bármilyen 

L2 vagy IP 

hálózat

Feszítőfal

Max. felbontás 96kHz 96kHz 96kHz 48kHz

384kHz 

DSD 192kHz 192kHz

Késés
1 1⁄3, 2 2⁄3 és 5 1⁄3 

ms
400 μs/48 kHz

84–125 μs + 

0.5 μs/node
1ms változó

84 μs vagy 

magasabb
2ms

Videó jel kezelés - - - van - van van



Dante AV modul
• Audió-, és Videó hálózati átvitelre alkalmas modul

• 8 audio + 1 video be-, vagy kimeneti csatorna

• 32 bites video interfész, átjárhatóság más 800mbps video 

codecek felé

• HDCP (védelem), JPEG2000 codec

• Point to point, point to multipoint kapcsolat

• Vezérlési lehetőség (GPIO, UART, SPI, UDP)

• Monitorozás és routing a Dante Controlleren keresztül

• Dante AV Product Design Suite – 2020 január

• Első Dante AV hardverek 2020 Q3



AES67 standard

• Az Audio Engeneering Society fejlesztése

• Nem protokoll, hanem standard

• Átjárást biztosít a digitális audio protokollok között

• Minimális késés: 125 μs 

• Maximális csatorna szám per link: 120

• Maximális mintavételezés: 96kHz/24bit

• Implementáció: Dante, AVB, Milan, Q-SYS, Ravenna, 

Livewire+, Natív támogatás



MILAN protokoll háttere
• Az Avnu Allience és élvonalbeli gyártók állnak mögötte 

(Intel, Cisco, Meyer Sound, L’acosutics, d&B, RCF, AVID, 

Adamson, Presonus, Biamp…)

• Az AVB protokoll implementációja

• A régi hálózatokra épülő, az IEEE szabványt követő 

hálózatok 40 éves technológiákra épülnek. Nem valós 

idejű média átvitelre fejlesztették őket.

• Az IEEE AVB szabvány számos új funkciót tartalmaz, 

amely kitágítja az Ethernet hálózatok képességeit.



MILAN protokoll újdonságok

• Pl. stream foglalás funkció, amely sávszélességet foglal be 

a média jeleknek és más adat nem zavarhatja azokat meg

• Az AVB switchekben a sávszélesség 75% a média 

anyagoknak van elkülönítve és a maradék 25% az 

adatoké.

• Az AVB protokoll esetében az órajel kezelés magába a 

switchbe van beépítve, amitől precízebb, mint a szoftver 

alapú szinkron megoldások (pl. PTP).



MILAN protokoll vs. AVB
• Az AVB technológiailag modern, de egy nem komplett 

megoldás, mint a Dante. Nincs lefektetve az 

implementációs stratégia és nem biztosított a különböző 

eszközök közötti átjárhatóság. 

• A MILAN az alkalmazási rétegen belül biztosít 

átjárhatóságot a kompatibilis eszközök között. A Dante 

Controllerhez hasonló konfigurációs szoftver felület készült 

hozzá.

• Nyílt forráskódú, nyílt szabvány – szemben a Dante fizetős 

licensz politikájával



MILAN protokoll jövője?

• Egyenlőre még gyerekcipőben jár a fejlesztés.

• Minősített, speciális alacsony késésű média 

alkalmazásokat támogató switchek szükségesek hozzá

• Az Audinate sokat kritizált üzleti modellével szemben 

kérdés, hogy működképes lesz e a gyakorlatilag 

konkurens gyártók által fejlesztett, nyílt szabványú modell.



DANTE hardverek 
és fejlesztői 
eszközök



DANTE megoldások gyártóknak
Termék Audio ch. Video Ch. Max. mintav. Bit mélység Min. késés Formátum Alkalmazás

Ultimo 2x2 v. 4x4 - 192 kHz 1ms Chip Végpont, 

erősítő

Adapterek 1,2 vagy 2x2 - 44,1-96 kHz, 

48kHz USB

24 bit 1,2 vagy 5ms Modul Dante 

adapterek

Broadway 8x8 v. 16x16 - 192 kHz 16, 24, v. 32bit 0,25ms Modul Keverők, 

konferencia

Brooklyn II 8x8, 32x32 v. 

64x64

- 192 kHz 0,25ms Chip

HC 512x512 - 192 kHz 16, 24, v. 32bit <1ms Chip és RD Mátrix, keverő

AV 8x8 1 96 kHz 16, 24, v. 32bit Alacsony Module és 

PDS

IP Core 512x512 - 192 kHz 16, 24, v. 32bit Ultra-alacsony Referencia FPGA

Embeded

Platform

128x128 - 48 kHz 1-5ms Windows & 

Mac SDK

Implement. 

Linux AV term

Application

Libary

2x2 v. 4x4 - 192 kHz 5ms Windows & 

Mac SDK

Szoftverek

PCIe-R 256x256 - 192 kHz Ultra-alacsony PCIe kártya PC v. Mac



DANTE szoftverek



Ez az elsődleges Dante alkalmazás

●
Routing: beállítás, megtekintés, 

változtatás

●
Órajel állítás

●
Mintavételezési beállítások

●
Látencia beállítások

●
Órajel és látencia monitorozás

DANTE CONTROLLER



Összefoglalás:

A Dante Controller automatikusan megjeleníti az eszközöket
●

A Dante eszközöket és csatornákat szabadon elnevezhetjük
●

A Dante Controller megjeleníti az adó (forrás) és vevő

(fogadó) csatornákat is
●

A csatornák közötti csatlakozásokat feliratkozásoknak hívjuk
●

A feliratkozásokat és azok törlését kattintásokkal hozhatjuk létre



Összefoglalás:

Kizárólag olyan eszközök között hozhatunk létre feliratkozásokat, 

amelyek ugyanazon a mintavételi frekvencián működnek
●

Dante eszközök „emlékeznek” a beállításokra és a feliratkozásokra
●

A Dante automatikusan választja a Master órajelet
●

A Dante Controllernek nem kell folyamatosan futnia
●

A Dante nem változtat az audio jelen semmilyen módon



DANTE VIRTUAL SOUND CARD

Virtuális hangkártya Mac-re vagy 

PC-re
●

A Dante hálózathoz csatlakozik
●

Felvétel és lejátszás 2x2 -> 64x64 

csatornáig DAW szoftver 

használatával
●

29,99$



DANTE VIA
Mac vagy PC szoftver

●
Bármilyen a számítógéphez csatlakoztatott audio eszköz a 

hálózat része lehet
●

Bármilyen audio alkalmazás a hálózat része lehet
●

Drag and drop módon köthetünk össze eszközöket a 

szoftverben
●

49,99$ (+DVS csomagban 59,99$)



DANTE DOMAIN MANAGER

A DDM egy szerver szoftver, ami a Dante hálózatok 

menedzselésében segít
●

Natív és virtuális Linux (CentOS) környezetben is fut, asztali 

és szerver platformokon
●

Böngészőből menedzselhető
●

Nem kezel hangot. A hangrendszer akkor is tovább működik, 

ha a szerver leáll.



DANTE DOMAIN MANAGER
Egy Dante Domain hozzáférési szintekkel rendelkező eszközök és 

felhasználók logikai csoportja

●
Egy Dante Domain jelenthet egy fizikai helyet, épületet, zónát…

●
A Dante Domainek között lehetséges eszközöket megosztani

●
A Dante Domainek, akár IP alhálózatokban is lehetnek

●
A Dante Domainek elszigetelhetők kapcsolati, audió jel és felhasználói 

jogosultság szintjén

●
Az eszközök összekapcsolásához továbbra is a Controllert használjuk!



DANTE DOMAIN MANAGER

SNMP integráció – vállalati szintű monitor funkció (Platinum)
●

LDAP és Active Directory integráció – felhasználó kezelés (Gold, 

Platinum)
●

Silver Edition – 2 domain, 10 node (995$)
●

Gold Edition – 10 domain, 50 node (3,995$)
●

Platinum Edition – 50 domain, 250 node (9,995$)



DANTE DOMAIN MANAGER



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

DANTE CERTIFICATION LEVEL 1 & 2 OKTATÁS –.WWW.AV365.HU

info@av365.hu- +36 20 241 8424

Facebook: Magyar Dante Felhasználói Csoport

http://www.audioguru.hu/

