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NDIمعرفی –مقدمه 

.دارند ن ها آغاز می شود ، جاییکه برنامه نویسان خالق ایده هاي بزرگانقالب هاي ویدویی از گاراژها و زیرزمی

NDI®گیردمیواقعیترنگدیدگاه اینبهنسبتماالتزامکهاستجایی.



NDI Scan Converter

بط براي ضGPUهم اکنون از . بود یافته استسکن کانورتور بسیار بهاNDIکیفیت تصویر در نسخه جدید 
.ال تصویر استفاده می شودانتق، تحلیل وصاویر صفحه نمایش و مدیریت تبدیلت



یا بیشتر و غالبا بدون استفاده Hz 120فول یا حتی بازیهایی با فرکانس Hz 60صورت هتمامی تصاویر زنده ،ب
.ظبط می شودCPUاز 

یا جدیدتر 8دارد ، بنابرایت به ویندوزه نسخه API،DirectXنسخه اسکن کانورتور بستگی به آخرین : تدکر 
.مورد نیاز است

انید یک بازي کامپیوتري یا ارایه پاورپوینت را به حاال شما می تو. یک منبع صدا براي ظبط تصویر انتخاب کنید 
آن را تحویل NDIعنوان یک منبع اجرا کنید و به) Frame-rateبدون هیچ گونه فشاري روي (همراه صدا 

.دهید



.وب کم را به طور کامل پشتیبانی می کندهم اکنون اسکن کانورتور

Hangouts, Zoom Media, Skypeت به ارسال پاورپوین. پخش زند ه بازي ها به همراه صدا

GotoMeeting) به قسمت ورودي مجازيNDIو استفاده از وبکمتان براي صحبت کردن با ) مراجعه شود
.آنها



پشتیبانی می کند، ) منطقه مورد عالقه("region of interest"از قابلیت NDIهمچنین اسکن کانورتور 
.ورت مستقیم از صفحه یوتیوب دانلود کنیدصبنابراین شما می توانید ویدیو هاي خود را به

NDI Studio Monitor

یک فیلد گسترده و مهم ) Signage(عالمت گذاري . اغراق کنیم"غول کوچک"دشوار است که در مورد این 
.هم اکنون آن را پوشش می دهدStudio Monitorکه در زمینه ویدیو می باشد

صفحه نمایش ویدویی چندگانه ، البی ها ، بیلبوردهاي صفحه شاملحاضرحالدرنمایشهربرايمجموعه
.را نمایش می دهد... نمایش هاي غول پیکر و 

و گران استSDIهزینه تجهیزات . می باشدآماده سازي این منابع از طریق کابل کشی آنالوگ معموال غیرعملی 
باعث می شود که نتوان از آن به عنوان جایگزینی مطمین استفاده کرد ، در HDMIمحدودیت هاي مسافتی 

.دردسترس ، قابل اعتماد و ارزان استراه حلی کامل،IPاین شرایط 

NDIهم اکنون است؟) Remote display( "صفحه نمایش از راه دور"آیا نیاز به آپدیت نمایشگر روي 

Studio Monitor یک وب سرور یکپارجه)(integrated web server را فراهم می کند ،تنها کافیست
برعالوه.روي صفحه نمایش اسکن شود تا گوشی همراهتان به کنترل از راه دور تبدیل شود QR Codeکه  

کرد کنترلمستقلصورتبهتوانمیدستگاههماندراجرا راحالدرStudio Monitorدرنمونهاین، چند
ببیند ، و کنترل کامل هر نقطه از شبکه شما را به شما P2P، به صورتیکه آنها می توانند همدیگر را از طریق 

!بدهد

) حتی ویدیو کامل حرکتی ( ، به شما اجازه می دهد که عناوین و گرافیک Studio monitorعالوه بر اینکه 
برايوکنیدتنظیمخودالبیدرخودویدیويدرنمایشبرايرافردبهمنحصرالیهیک.را پوشش دهید

براي تهیه خروجی ) Overlay feature(یا از ویژگی همپوشانی . را اعمال کنیدمتفاوتچیزيخودنمایشگاه
.تصویردر تصویر استفاده کنید

کدام تجهیزات صدا قرار است مورد استفاده قرار را می توان بر اساس اینکه Studio monitorهمچنین هر 
حتی شما می توانید استودیو مانیتور .گیرد استفاده کرد ، و کدام ویدیو مانیتور خروجیش باید نمایش داده شود

.را براي اجرا شدن روي استارت آپ کامپیوتر تنظیم کنید



ل از راه دور و ، کنتر4Kجی هاي به صورت خیلی راحت و ارزان می توانی خروNUCبا خرید یک یا دو 
.چندگانه ایجاد کنید

NDI Virtual Input

نظیر ( را می توان به عنوان هر چیزي که وبکم ها را پشتیبانی می کند اختصاص داد NDIمنابع ویدیویی
GotoMeeting, Skype, Hangouts, Zoom Media ورودي هاي مجازي ...) و ،NDI ،1080p60 یا

رم نبرايرارا به صورت فول فریم پشتیبانی می کند و حتی به شما اجازه می دهد که سطوح صدا4kحتی 
.اصالح کنیدافزار هاي مورد نیاز متفاوت

VLC Media Player

را پشتیبانی می VLC 3.0و .VLC2.xهر دو ورژن VLCورژن جدید پالگین 
به شما اجازه می دهد که ) Virtual PTZ control(مجازي PTZکنترل .کند

PTZکنید مانند اینکه شما دوربین پن و زوم نشان داده شده در استودیو مانیتور یا ترایکسترVLCدر خروجی 

.واقعی را کنترل می کنید

Adobe CC drivers

رنگ پشتیبانی می کند به گونه اي که داراي کیفیت عالیست و ازAdobe CCدرایور جدید از  آخرین ورژن 
.پشتیبانی می کند... نقطه اي شناور و

NDI HX Drivers

از ویژگی هاي .چهت سرعت و سهولت کار فرار گرفته است NDI Toolsهم اکنون در NDI|HXدرایورهاي 
درایورهاي می توان به  بهینه سازي هاي متعدد ، رفع باگ هاي پیوسته و پشتیبانی ارتقا یافته براي تنظیم 

.شبکه هاي پیچیده نام برد ، به عالوه پشتیبانی از شتابدهنده نرم افزار نیز به آن اضافه شده است
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SDKتغییرات 

توابع بسیار قابل فهم است و به طور . ها را به گونه اي ساختیم که اسفاده از آنها راحت باشدSDKما تمامی 
.می باشد)backwards compatible(کامل داراي سازگاري عقب رو

.آشنا شده اند  را شتاب می بخشدNDIکسانی که تازه با  اکوسیستم یادگیريجدید ، SDKراهنماي شروع 



تغییرات پروتکل

تبدیل کرده است ؛ به طوریکه )  زیر کاپوت(’under the hood‘خودش را به صورت کامل به NDIدر واقع ، 
با UDPبه خوبی شامل  بهینه سازي حجیم بر اي دربرگرفتن پروتکل ها جهت پشتیبانی از انتقال داده اي 

.یونی کست هم براي مولتی کست می شودهم براي ) Forwards Error Correction(ویژگی تصحیح خطا 

ها و همه راه هاي بین یک منبع تا یک مقصد را براي گسترشNICبه صورت خودکار NDIبه عالوه ، هم اکنون 
.کندپهناي باند در سراسر راههاي ممکن شناسایی می 

به عالوه ، کنترل تجمع ). ادحتی روي شبکه ها با تاخیر زی(تحویل دادن ها در اغلب موارد کارایی باالتري دارند 
می شود و به هر کسی در دنیاي واقعی کمک می کند packet lossهاي داخلی بسیار پیچیده باعث کاهش 

.شبکه ها  را با سوییچ ها و روتر هاي کمتري راه اندازي کند

کشف قابل اعتمادتر

فزاینده زمانیکه توپولوژي شبکه در اکتشافات زیاد و اتصاالت اکسترمم ،، براي مهیا کردن قابلیت اعتماد
.تغییر می کند ، بهتر استفاده می شوند)  یا شبکه ها(هاي چندگانه NICسرتاسر

روي ماشین هاي مجازي هستند NDIروي لوکال ماشین همانطور که منابع NDIدر سایر ارتقاها ،اکتشاف 
.بهبود یافته است

NDIسخت افزار 

NewTek به زودي یک پروژهFPGA رفرنس را روي بورد رفرنسXilinx راه اندازي خواهد کرد ، که به مردم
اجازه میدهد که به صورت رایگان پروژه شان را اجرا کنند، حتی اگر یک پروژه تجاري بسازید ،ما براي کمک به 

.موفقیتان با شما کار می کنیم

...و بیشتر



اضافه کردیم تا AVX2ما بهینه سازي . استYcbCrاز کندتر% RGB ،80به طور سنتی ، استفاده از ویدیو 
)با فرض اینکه شما پهناي باند کافی حافظه روي سیستماتنان دارید( کاهش پیدا کند% 20این عدد به 

روي ورودي ها پشتیبانی می کنیم که شامل استفاده  از  4:2:0همچنین هم اکنون ما از فضاي رنگ وبدبو 
FFMPEG ساپورت در ویندوز باNDI می باشد) توسط شخص شما (براي راحتی ، حذف سختی ها کامپایل.

؟NDIچرا - 2

هر چند دهه ،  صنعت تولیدات ویدیویی دستخوش انقالب می شود ، هیجان انگیز است اگر بدانید یکی از این 
)و شما می توانید قسمتی از آن باشید.(انقالب ها هم اکنون د رحال رخ دادن است

مثال ، در دهه گذشته این صنعت از دوربین ، ویدیو و انتقال آنالوگ به لطف سیستم هاي دیجیتال رها براي
اینترنت و پذیریش گسترده شبکه هاي با سرعت باال ،صحنه را براي انقالب بعدي آماده به طور مشابه انفجار. شد

.کرده است

طورواضح ، تغییر بیشتر حول رزولوشن ، فریم ریت و سال بعد به 20ما با اطمینان پیشبینی می کنیم که 
.مسایل شبیه به این است

عینا میلیون . بلقوه می تواند به هر سیستم دیگري وصل شودهم اکنون ، عمال هرسیستم کامپیوتري در جهان 
حیط اجتناب در این م. ها دستگاه داراي صفحه نمایش با کیفیت باال ، پردازنده با سرعت باال و دوربین هستند
جایگزین روش ها IPناپذیر است که ، بهره وري ، مقرون به صرف بودن ، انتقال غیر خطی ویدیو در فضاي 

.شود...) وHDMI ،SDIمثل ( اتصال خطی 

NewTek NDI®از طریق شبکه اترنت را آسان کرده استباکیفت باال - انتقال تصویر .

در خانه ،اداره ، . را بهبود ببخشدBبه نقطه Aتقال داده ها از نقطه درنظر بگیرید اینترنت چقدر می تواند ان
، اسمارت فون ها ، لپتاپ ها ، لپتاب ( هرجایی بین این دو محل ، شما و همکارانتان از دستگاههاي متفاوتی

.استفاده می کنید..)  ورك اسیشن ها ، و

هایتان را هنگامیکه باشخص دیگري در اداره دیگر یا شما ممکن است به صورت مستقل کار کنید یا شاید فایل 
.قاره دیگر در حال ارتباط هستید انتقال دهید



“Net”ایجاد نو آوري هاي بی شماري را جهت تغییر کارکرد دنیا ، زندگی ها و انجام کارهاي اساسی به وسیله
ی می کند که تولیدات ویدیویی صروتا نیوتک پیش بین.اجرا می کندهادادهازبه وسیلهابزارها و ورك فلوها

.باید پیشرفت نمایی محاسبات عمومی را تغییر دهد

سیستم هاي . ام خواهد شدانجاینترنتوعمومیهايشبکهدرمناسبیهايپیشرفتتصور ما بر اینست که
.انتقال می دهندجهت جمع کردن داده ها ، ویدیو و صدا ، محصوالت ویدیویی زنده راIPتولیدي با استفاده از 

را شروع کنیم؟NDIچطور استفاده از - 3

:ساده است NDIمفهوم 

درآن نقطه ، هر کس دیگه اي در شبکه . ارسال می کندNDIتحت عنوان شما منبع ویدیو را آماده می کنید ، و 
محلیطوربهکههمانطوردرست) دسترسی به آن را محدود کنیدمگر( می تواند آن را ببیند و با آن کار کند 

.بودخودسیستمبهمتصل

اگرچه شما ( فکر کنید SDI ،HDMI، نیاز نیست شما درباره کارت هاي کپچر، IPدر این دنیا جدید ویدیو 
می توانید از این روش ها براي اتصال به منابع قدیمی استفاده کنید ، که بعدا مقداري در مورد آن صحبت 

مشابهمواردوویدئوییماتریسروترهاي،آمپتوزیعبهوابستگیعدم زنین ممکن است اهمچ). خواهیم کرد 
.ببریدلذت

.آغاز کنیمNDIبیایید ماجراجوییمان را در مورد ساختن یک منبع 



NDIانتقال ویدیو از طریق -4

.تولید کنیم1KHzدر اولین قدم می خواهیم که تست پترن و سیگنال صداي 

.دانلود کنیدhttps://www.newtek.com/ndiرا از NewTek NDI Toolsابتدا 

) 1.شکل(نرم افزار را باز کنید NewTek> NDI Test Patternsو از مسیر Startدر ویندوز از طریق دکمه 



البته شما . را به شبکه تان اضافه کنیدNDIهم اکنون شما موفق شدید که صدا و تصویر –! تبریک می گویم 
.نمی توانید بدون مانیتور مناسب تصویري را مشاهده کنید

NDIمشاهده - 5

و از زمانیکه کامپیوتر شما تقریبا به - تست پترن در قسمت قبل تنظیم شد–داریم NDIهم اکنون ما یک منبع 
.دارد، به تمام سیستم هاي دیگر در شبکه نمایان می باشدIPیک اتصال صورت قطعی 



.گام بعدي باز کردن یک مانیتور ویدوست تا بتوانید تصاویر را مشاهده کنید

کار می کنیم، سیستم ها کالینت نیاز به یک سخت افضاري اضافی خاص با NDIزمانیکه ما با منابع 
و ازطرفی نه نیاز به سیم کشی سنگین یا اضافه کردن ویدیو مانیتور خارجی . ندارندHDMIیا SDIکانکتورهاي 

.می باشدNDIبراي مشاهده منابع 

.نرم افزار را اجرا کنیدNewTek> Studio Monitorدر ویندوز از مسیر Startاز منو 

.را از طریق منو انتخاب کنید”Test Pattern“کلیک راست کرده و منبع 



NewTek NDI Studio Monitor اکنون به شما محتویات را از طریق کانال هاي خروجی به وسیلهNDI

Test Patterns generatorدابل کلیک کنید تا صفحه نمایش به حالت تمام روي تصویر .( نشان می دهد
).صفحه تغییر وضعیت دهد

شبکهسراسردرویدیو استمنبعبراي اینکه اقناع شوید که این تکنولوژي داراي کیفیت باالست و 

سپس .را روییک سیستم شبکه شده ثانویه نصب کنیدStudio Monitorاست ، دسترسدرکمتاخیربا
.را روي سیتم ثانویه نمایش دهیدNDIهمان منبع 

فعال NDIرا بر روي شبکه محلی خود دارید ، و هر اپلیکیشن broadcasting NDI videoهم اکنون شما 
شما به صورت روترماتریس NDIبه طرق مختلف شبکه فعال به آن دسترسی دارد وreal-timeشده بهصورت 

آشکارسازي کامل ، NDIبا . قدرتمندي عمل میکند که قادر است هرچیزي را به هرچیزي وصل کند
.حفظ خواهد شد... اعتبارسنجی، مدیریت پهنایباند و



به صورت خودکار ، درست و ود داشته باشد و تعداد زیادي ماشین آنها را ببینند وجNDIحتی اگر هزارن کانال 
.مدیریت می شوند

این را با روش هاي سنتی تولیدات ویدیویی که حول کارت کپچر ، امپ هاي توزیعی و روترها بود را مقایسه 
خیلی از برايمی باشد عملیزیادي براي مقاصد SDIمنابعپشتیبانیبهقادرکامپیوتريسیستمیک.کنید

.کند، یک شبکه گیگابایتی ممکن است همه پهناي باندي که شما نیاز دارید را آماده هدف هاي شما

NDIارسال ویدیو از طریق -6

را ایجاد اجراستکه ویدیو در آن در حال NDIیک منبع هنگامیکه سیگنال هاي تست در دسترس است ،
جهت ظبط ویدیو از NDI Toolsبراي نشان دادن ،ما می خواهیم از اسکن کانورتور که همراه با . کنید

.می باشد را روي شبکه نمایان کنیم) real time(دسکتاپ کامپیوتر به صورت 



.وب بروزر خود را باز کنید و سایت مورد عالقه جهت استریم آنالین را باز کنید و ویدیو را پلی کنید

.، یک ویدیو کلیپ را بارگزاري کرده و اجرا کنید) VLCمانند ( متناوبا ، می توانید یک ویدیو پلیر را باز کنید 

یک آیکون نوتیفیکیشن کوچک در نوار وظیفه ویندوز ( را اجرا کنید Scan Converterاز منو استارت برنامه 
).اضافه می شود

ازطریق بر روي سیستم دسکتاپ شما هر ویدیویی اجرا می شود ، که هم اکنون می توانید آنها را روي شبکه 
براي اطمینان بیشتر و تایید اینکه دسکتاپ و . با باالترین کیفیت ارسال کنیدNDIیک یا چند استریم ویدیو

در قسمت هاي قبل آن را ( ده کنید استفاNDI Studio Monitorویندوز مدیا پلیر درشبکه فعال هستند از 
)نصب و اجرا کردیم 



VLC وNDI

را براي ویندوز نصب کرده اید ؟ اگر نکرده اید ، آخرین نسخه این نرم افزار را از VLC media playerآیا شما 
.لینک زیر دانلود نمایید

windows.html-http://www.videolan.org/vlc/download

VLC media playerکهاستچیزيآنازفراترکههاییقابلیتقدرتمند و محبوب و متن باز است ، باابزار
.کنیم بحثتوانیممیاینجادرما

بسیار قابل شخصی سازي می براحتی، این مدیا پلیر از اغلب فایل هاي مدیاي شناخته شده پشتیبانی می کند ،
.باشد ، و خیلی راحت می توان آن را شخصی سازي کرد

NewTek NDIدر قسمت هاي قبل .بر روي شبکه ازآن استفاده می کنیمNDIحال جهت ساخت یک کانال 

VLC Plugin را به عنوان قسمتی از بستهNew Tek NDI Tools نصب کردیم.

:ر ادامه می دهیم حال بقیه گام ها را به صورت زی

:را باز می کنیم VLCنرم افزار مدیا پلیر 

.روي آیکون ویدیو کلیک می کنیمPreferencesدر قسمت 



NewTek NDI VLCمستقیما خروجی ویدیو را به به پالگین VLC media playerبا توجه به تصویر 

Pluginمی فرستند.

باال را تکرار می کنیم کلیک می کنیم و همان گام هاي Audio iconروي برPreferencesحال در قسمت 
را به عنوان خروجی صدا انتخاب می player’s audio output. ،NewTek NDI Audio، در قسمت 

.کنیم

.خارج و دوباره آن را باز می کنیمVLC media playerاز 

Open file را در منوMedia یک فایل را انتخاب کنیدانتخاب کرده و براي اجرا.

.را انتخاب کنیدNDIجدید کانال ) Tricasterبراي مثال ( سرانجام در مقصد 

NewTek NDI Studio Monitor ،VLC media playerرا نشان می دهد.



سپس . کد گذاري می شودVLC media playerبه صورت ریل تایم در NDIپالگین صدا و تصویر به  وسیله 
آنبهمتصلسیستمهروشماشبکهبههمچنینمحلی ارسال می شود، وNDI Studio Monitorبه پنجره 

.شودمیعرضه

به اسکایپNDIارسال ویدیو از طریق 7

براي نمونه شما می توانید با استفاده از ویدیو . میلیون نفر از اسکایپ استفاده می کنند300بیش از 
را بگذارید و  به آنها ویدیویی با کنفرانس گروهی اسکایپ یکی از قرارهاي مالقات هاي شرکت  

.کیفیت بی نظیر ارایه کنید



موجود باشد ، گام هاي زیر را انجام می با فرض اینکه اسکایپ به صورت نصب شده بر روي سیستم
:دهیم 

.را از منو استارت باز می کنیمNDI Tool’s Virtual Cameraنرم افزار 

را که قبال اضافه NDIیکی از منابع اضافه شده است کلیک می کنیم ، Task Trayکه در NDIروي آیکون 
.شود را انتخاب می کنیمکرده اید و به صورت لیست شده رد منو پاپ آپ نمایان می

.انتخاب می کنیمToolsرا از منو Optionsاسکایپ را باز می کنیم و 

را NewTek Video sourceاز منو وبکم . کلیک می کنیمVideo settingدر ستون سمت چپ روي 
Audioمات یشنیده شود در تنظNDIاگر شما می خواهید مه صدا نیز از طریق منبع ( انتخاب می کنیم 

.)همین تغییرات را اعمال کنید 



Skypeهم اکنون براي ارسال منبع باکیفیت شما به مخاطبانتان به طور معمول آماده است.

...، یوتیوب و Hangoutsبه NDIارسال ویدیو 

و ( Google+ Hangoutsرا می توان توسط اپلیکیشن هایی نظیر Virtual Cameraخروجی 
Hangouts On Air( ،YouTube Live ،Adobe Flash Media Live Encoder ،VLC media

player ارسال کرد... و.

.تنظیم کنیدVirtual cameraمنبع مناسب را می توانید در منو 



کردهانتخابراکموبقبالکهیکیشن مناسب باز کنید ، همانطوررا در یک اپلVirtual Cameraخروجی از  
.اید

بار مورد بررسی قرار گرفته می ندر تمامی محیط هاي تولید ، هر گرافیک ، انیمیشنی و ویدیویی چندیتقریبا
.ردگی

8NDI برايAdobe® Creative Cloud



پشتیبانی می Adobe، به سادگی یک پروژه که از نرم افزارهاي Adobe Creative Cloudبراي NDIبا 
( کند ، به هر کسی در شبکه اجازه می دهد که بتواند هر آنچه بر روي لوکال مانیتور وجود داشته باشد را ببینید

)NDI Monitorبا استفاده از 

به واقع می تواندAdobe CCبرايNDIخواهید شد،رندرینگمقداري درگیرشمااحتماالکهحالیدر
.کندتسریعراخالقانهفرایند

نصب و تنظیمات 

.را پوشش می دهدAdobeاین قسمت گام هاي مورد نیاز براي نصب نرم افزار و تنظیم نرم افزارهاي 

نیازمندي هاي سیستمی

حداقل سیستم مورد نیاز

یا جدیدتر) بیت64بیت یا 32( سیستم عامل ویندوز ویستا 

، سی پی یوهاي قوي تر بیش تر توصیه می ) یا جدیدترIntel i3 Sandy Bridge )2008حداقل سی پی یو 
.شود

NDIاز طریق IPگیگابایتی براي انتقال سیگنال بر بستر LANاتصال 

NDIنصب نرم افزار 

اولین صفحه اي که مشاهده می کنید . روي فایل نصب دابل کلیک کنید تا فرآیند نصب آغاز شود- 1
.را فشاردهیدNextدکمه - اشدصفحه خوش آمدگویی می ب



من این "لطفا آن را خوانده ، سپس گزینه . را مشاهده خواهید کرد"توافقنامه نصب "در صفحه بعدي - 2
.را انتخاب کنیدNextرا انتخاب کرده و دکمه "توافقنامه را قبول دارم 



آن بر رویمنو استارت نصب شود ، در صفحات بعدي نرم افزار از شما می خواهد که آیا آیکون میانبر - 3
.را فشار دهیدNextپس از انتخاب دکمه 

در . به شما اجازه می دهد که نصب نرم افزار را شخصی سازي کنیدSelect componentصفحه - 4
.را فشار دهیدNextادامه دکمه 

نصب کلیک روي دکمه. شودمینصبهاییفایلچهوکجاکهتایید را مشاهده می کنیدمنویکشما- 5
.می کنیم و صفحه تایید به منزله این که نصب کامل بوده بر روي صفحه نمایان می شود

پیکربندي نرم افزارها

®Adobe® Creative Cloudرا بر روي اپلیکیشن ها گوناگون NDIبعد از فرآیند نصب ، شما باید خروجی 

.قبل از استفاده از آنها فعالسازي کنید



Adobe After Effects CC

و سپس به Edit، به منو Adobe After Effects® CCدر NDIبراي فعالسازي خروجی - 1
Preferences>Video Previewمراجعه کنید.



، در Video Preview، در قسمت Adobe After Effect CCدر NDIبراي فعالسازي خروجی - 2
.را انتخاب کنیدVideo Device ،NewTek NDI Outputبخش 



Adobe Premiere Pro CC

.مراجعه کنیدEdit>Preferences>Playbackبه Adobe Premiereدر - 1





.، را انتخاب کنیدVideo Device ،NewTek NDI Output، در قسمت Playbackدر بخش- 2

Adobe Speedgrade CC

کلیک کرده و titlebarدر ’Wrench‘، روي آیکون Adobe SpeedGrade CCدر - ١
Preferences Panelرا انتخاب کنید.



.را انتخاب نماییدVideo Device ،NewTek NDI Outputو در بخش Displayدر قسمت - ٢

NDIکنترل دسترسی به کانال هاي - 9

تقدیر کنیم ،شما بی تردید می خواهید که از منابع NDIحاال نوبت آن را رسیده که از قدرت 
شما به راحتی می توانید صدها منبع ویدیویی را از آن .ویدیویی بدون دردسري استفاده کنید

)این مسئله غیرممکن بودNDIبه طور واضح ، قبل از (خود کنید



را در سیستم هاي مشخصی محدود NDIاگرچه اغلب ، شما می خواهید قابلیت دیدن کانال هاي 
دسترسی داشته NDIکنید و یا ممکن است نیاز داشته باشید که از یک ساب نت دیگر به کانال 

.باشید

NDI Access Managerرا به روي سیستم هاي میزبان اختصاصیبه شما اجازه می دهد که منابع
همچنین شما می توانید به منابع . انتخاب کنیدگروهها تخصیص دهید، و هر کدام از سیستم هاي گیرنده را 

NDI طریق دیگر ساب نت ها دسترسی داشته باشیداز.

خروجیودریافتهايگروه



NDIبه صورت پیش فرض ، همه منابع . را لیست می کند NDIهمه گروههاي Receive Groupsتب

.مشارکت می کنند، براي همه کالینتها روي همان سابنت نمایان هستند”Public“در گروه 

گروهدرمربوطههايوروديبادهدمیاجازهدیگرانبهخروجیبرگهدرسفارشیهايگروهبرعکس،
.باشندداشتهدسترسیخودNDIخروجیبهخوددریافت

هايگروههايفهرستکههاییسیستمرا از روي خروجی گروهها حذف کنیم ، تنها’Public‘اگر 
به طور مشابه ، از طریق قسمت .کردخواهندمشاهدهراخودNDIخروجیکنند،میلیستراخوددلخواه

Receive entire group ، دریافتیهايگروهتوسطکهراهاییکانالکهسیستم به شما می گوید
.گرفته شوندنادیدهشوند،نمیارائه

کلیکصفحهپاییندرجدیددکمهرويOutputیاReceiveبرگهبهسفارشیگروهیکافزودنبراي
.کنید



Remote sources)منابع از راه دور(

کهکسانیازلیستیبهراخودهاينوشتهآنکه دراست،outputهمانندRemote sourcesبرگه 
کهاستنیزاینو  تفاوت.افزایدمیلوکال هاست می باشد،درNDIفعالهايبرنامهبرايمشاهدهقابل

هاي remote NDIبلکهکنند،نمیشناساییراNDIهايگروهدور،راهازمنابعلیستدرهاورودي
NDI | HXپاناسونیکی که ازهايدوربینمانند(.ندکرا شناسایی می،NDI HXمنابعوانفرادي

کانالنامیاNDIدستگاهجايبهخود،IPآدرستوسطپنلایندردورراهازمنابع. )پشتیبانی می کند
.شوندمیشناساییخود،

به را)محلیهايشبکهزیر(ها Subnetتوانند میپنلایندرشدهذکرمنابعکهباشیدداشتهتوجه
Local network)هايشبکهبهخاص،معیارهايازپیرويصورتدرحتیوکنندمتصل)محلیشبکه

تان ITبه تیمترافیکاینبرايخاصهايپورتکردنبازبرايشما،استممکن.شوندمتصلهممختلف
.باشدداشتهنیاز

براي مثال اسکن کانورتور می ( خدمات رسانی کند NDIکانالچنددرتواندمیIPآدرسیککهآنجااز
.تعداد کانال ها مهم می شود، ) کانال یا بیشتر را تامین کند1تواند 

کافیشبکههايپورت)5960پورتشروع از(کهکنیدحاصلاطمینانبایدشبکه،مرزهايازعبورهنگام
.هستنددسترسدرNDIسرورهايپیامبراي،یکعالوهبهNDIتامین شدهبعامنحداکثر براي

می... ورایگانصورتبهکهداردنیاز5968- 5960پورتبهپشتیبانی می کند،راNDIکانال8کهمنبعیک
.باشد



اتصال به سخت افزار

.استمهمبسیارنیزمشابهمنابعوهادوربینورودياماایم،کردهاستفادهرایانه ايمنابعازتا اکنون تنهاما
کارتهايبهشدهوصلنمایشگرهايودستگاههابهشبکهطریقازرا®NDIویدیوبخواهیداستممکنشما

خارجوداخلازاستفادهبرايدوربینیکازاستممکنکنید ، یاارسالساختمانانتهايدرویدئوییخروجی
.کنیداستفادهخودکنترلاتاق

.کندمیفراهمسنتیکاملی را به تجهیزات تولیدياتصالNDIخوشبختانه

،Bluefish444،TeraDek،AJA Videoشاید شما هم اکنون به کارت هاي ورودي خروجی نظیر 
Blackmagic DesignیاDELTACAST تکیه کنید و از آنها جهت ضبط و پخش صدا و تصویر استفاده

کانالعنوانبهبالفاصلههستیدوصلهاکارتآنبهکهمنابعیاگربودخواهدمفیدکه چقدرکنیدتصور.کنید
بهبتوانراNDIمنابعبرعکس اگریاوگیرندقراردسترس، درشبکهازنقطههردراستفادهبرايNDIهاي

.فرستادکارتویدئوهايخروجی



وکردمتصل) NewTek NDIانتقالکمکبا(کارتوروديبهراباالکیفیتبادوربینیکتوانیدمیسپس
دورراهازNDIمنابعاستممکنهمچنین. کردپخش... وGoogle+ HangoutsیاYouTube Liveدر
)Remote NDI (یاواداريساختماناستودیو،ازجاییهردرکارتخروجیبهمتصلمحلیمانیتورهايدر

.گیردقرار،استفعالآندرايشبکهکهدانشگاهی

همه موارد گفته شده و بیشتري را در اختیار دارد ، و در آدرس ذیل در NDIنسخع رایگان نرم افزار اتصال 
: دسترس است 

https://www.newtek.com/ndi/

:آورده شده است Proدر نسخه NewTek NDIدر اینجا قسمتی از لیست ویژگی ها ي

،Bluefish444ازهمچنیناماپذیردمیمنابععنوانبهراNDIهايکانال؛NDIخروجیکانال4- 1
Blackmagic،DELTACAST،AJA،Matrox،Teradekهايکارتوهاکموبباهمراه،... و

.کندمیپشتیبانی)XLRجملهاز(ايهاي حرفهاتصالبرايسفارشیصداي
.اردهاي جداگانه دfillو keyورودي و خروجی هاي - 2
کانالهردر) سطح(Levelکنترلبا قابلیت،I / Oصوتیکانال8ازپشتیبانی- 3



4 -NDI Viewer تنظیمات صفحه نمایش همه کاره ، شامل ورك ) مثال براي برگشت برنامه ( اضافی ،
اسپیس مانیتور دوگانه

ساپورت می NDIبه همراه نمایش خودکار براي سیستم هایی که از تالی ( پلی بک فایل هاي مدیا - 5
)کنند

نیز می Auto colorووایت باالنسکه شامل رنگ،اصالحوVectorscope/ یکپارچهموجشکل- 6
.شود

)Center Crossو Title safe ،4:3 ،Checkerboardها ، VU(پوشش - 7

NDIضبط منابع 11

نسل. کنیدکنید و ضبطايرسانههايفایلتبدیل بهراویدئوییمنابعخواهیدمیاغلبشماکهاستبدیهی
انتقالبرايهاییسیستموتخصصیکشیکابلبهدیجیتال بود اما نیازچهاگرویدئو،تولیدهايروشقبلی

.بودنیازتخصصیهايدستگاهضبط بهکه برايبودمعنیاینبهاینخودنوبهبهویدئو بود ؛

که استویدئوفیدزیاديتعداددارايشمامحلیاترنتزیرساخت. مطرح نیستموردایندیگر،IPقلمرودر
.کنیدروي حافظه داخلیتان ضبطشبکهطریقازمناسبموقعیتدرراآنهاتوانیدمی

است IPبرمبتنیانقالبازقسمتینقطه اي ،هردرسازيذخیرهبه روي ابزارهايرسانهگونههرضبطتوانایی
براي)شوند میاستفادهتولیدبرايکههاییرسانهتمام(دهدمینشانکهبودخواهدمورديزوديبهو،

.موجود هستندشدهذخیرهفرمتیکدربراحتیاستفاده



Studio Monitorتر،پیچیدهنیازهايبراياماکند،میفراهمراضبطهايقابلیتبرخیNewTek NDI

IsoCorder™وIsoCorder Proتادهدمیاجازه رااخیرا این(کنندمیفراهمرابیشتريهايقابلیت
).شوندضبطونظارتمداومطوربههاکانالاززیاديتعداد

شود و فایل ها به فرمت با متوقفوشروعهمزمانطوربهیامستقلطوربهتواندمیمختلفمنابعازضبط
.رمزنگاري می شود به طوریکه با همه نرم هاي معمول تولید سازگار استQuicktimeکیفیت برودکست 

12NDI® SDK

ورمزگذاريهاياز پروتکل®NewTek Advanced IP Workflow ،NDIپایهآوريفنعنوانبه
استانداردشبکهرويبررااطالعاتارسالوبنديبستهموثرطوربهتابهره می گیردشدهتصفیهارتباطات

ساختبرايکههایینمونهوابزارهااطالعات،تمامSDK (NewTek NDI(افزارنرمتوسعهکیت.دهدانجام
.شودمیعرضهبومیNDIازپشتیبانیبامحصوالتوهابرنامه

ها،تاپلپگرافیکی،موتورهايسوئیچرها،جملهاز(کاربرديهايبرنامهوهادستگاهخروجیووروديدوهر
NDIکه هايدستگاهسایرمعرضدرویدئوییمنابععنوانبهتواندمیکنیدمیتهیهSDKاینازکه) غیرهو

جهت یافتن اطالعات بیشتر می توانید به آدرس .به خدمت گرفته شودمشتركشبکهیکدرشان فعال است
https://www.newtek.com/ndi/مراجعه نمایید.



هايبرنامهایجادبرايآسانوراهی سریععنوانبهاز آن می توانکهاستاینNDI SDKخاصهدف
کهمی دهدIPدر بسترویدئوازاستفادهوایجاداجازهشمابهکهاستفاده کردافزارسختوافزارنرمکاربردي

قابلیتمعتقدیممادارید،ویدئوییهايفریمرندرتواناییشمااگرحقیقت،در.باشدپذیرامکانفیزیکیلحاظاز
.کرداضافهکدخط10ازکمتردرتوانمیراNDIارسال

موضوعات پیشرفته-13

Studio Monitorتاملی بیشتر بر 

هرازراNDIمنابعکهدهدمیامکانشمابهمانیتوراستودیوگرفتیم،یاد) ®NDIمشاهده(5درکههمانطور
کلیکبا(مانیتوراستودیوتنظیماتمنويتوسطپایانبیتقریباهايویژگی.کنیدمشاهدهخودشبکهازنقطه
وویدئو،پنجرهرويبرماوسبا کشیدنباال وچپ درسمتدرشدهدادهنشان"همبرگر"آیکونرويبرکردن

.آماده شده است) پنجره باز می شوددرنقطههردرراستکلیکبایا



اصلی ترین ویژگی هاي ویدیو

)داردNDI|HX sourcesنیاز به درایور ( NDI|HXیا NDIنمایش منابع 

چنددرحتییاشدهانتخابمانیتورهايرويصفحه،تمامسفارشی،هايپنجرهدرNDIویدئوییمنابعنمایش
.نمایشصفحه

نمایشگرهاي مولتی ویو با حتی ایجاد ویدیووالها تنها با چند کلیکایجاد 

Studio Monitorکاربردخالتبدونشدنبوتهنگامدرپیچیدهتنظیماتدادننشاناتوران ، براي.

جاسازي(امبد شده ) شفاف(آلفاکانالیکباراویدئوییمنابعپشتدرشطرنجیالگويیکآپشنالصورتبه
.دهدمینشان)شده

.شده)جاسازي(امبد ،)شفاف(آلفاکانالیکباویدئوییمنابعبرايآلفاماتخروجییاکاملرنگتغییر

ازهاسیستمرويمنبعیککههنگامی،سبز/ قرمزنوتیفیکیشندادننشانبرايتالیشدنفعال
.کندمیاستفادهNDIتالیسیگنالینگ

.دادنشانراترازيهمراهنماهايومختلف)امنمناطق(هاي Safe Areaمی توان آپشنالصورتیه

.کنیداستفادهافزاريسختدهندهشتابازپردازنده،پردازشدرخواسترساندنحداقلبهبراي

ویژگی هاي صدا

مانندايمنطقهصوتیاستانداردهايدرنظرگرفتنبرايراآنودهیدانتقالیاکردهخاموشراخروجیصداي
.کنیدتنظیمSMPTEیاEBUصدايسطح

و ) Third party( ارسال خروجی به سیستم تجهیزات پلی بک که شامل خروجی هاي سخت افزاري ثالث 
) Audinate’s Dantمانند کارت صداي مجازي  ( کارت صداهاي مجازي می باشد 



ویژگی هاي پوشش 

به منبع ویدیو ) خواه یک تایتل یا گرافیک یا یک گرافیک حرکتی کامل ( ثانویه را NDIیک منبع ویدیویی 
NDIتان اضافه کنید.

از اسکن کانورتور جهت تامین وبکم و یا براي ارائه پاورپوینت ، نمایش بازي یا دیگر منابع دسکتاپ، می توان 
.استفاده کرد

یا یک انیمیشن NDI Test Patternق نرم افزار شما ممکن است از یک گرافیک لوگو ساده که از طری
®Adobeرا ساپورت می کنند یا NDIکه خروجی CGگرافیکی را از طریق یکی از نرم افزارهاي حرفه اي 

After Effects)با استفاده ازAdobe CC NDI driver ( یا حتی می توانید از ویدیو هاي کروماکی شده از
.تفاده کنیداس™NewTek Connect Proطریق 



هاMultiviewerخروجی و 

.در پنجره نرم افزار خودش یا به صورت فول اسکرینStudio Monitorنمایش 

را می توان در قسمت جلویی تمامی نرم افزارهاي دسکتاپ Studio Monitorبه صورت انتخابی می توان 
.نمایش داد

جهت ایجاد مولتی ویوها و Studio Monitorمخفی کردن حاشیه هاي ویندوز و مرتب کردن چند مورد 
.تنظیم ویدیووال به صورت سفارشی

با،Settings>Applicationمنويدراندازيراهسیستمدرخودکارصورتبهرامانیتوراستودیوچندین
.دهیداختصاصپیکربندي،هايگزینهسایرویکهربه صورت انفرادي برايمنبعتنظیماتبهتوجه

)مجازيPTZو(PTZکنترل

، تولید شده کنندگانتولیدسایروNewTekکه توسط)فعالNDIبا (PTZهايدوربینمستقیماکنترل
.قابل انجام استStudio Monitorطریقاست ، از



صورتبهراIrisوZoom،Pan،Tilt،FocusتنظیماتدهدمیاجازهشمابهPTZآپپاپهايکنترل
.و فراخوانی کنیدذخیرهماوسازاستفادهباراپریست هایاکنیدتنظیمدستی

ازStudio Monitor! کنداستفادههاویژگیاینازکهنداریدنیازPTZدوربینیکبهواقعاشماالبته،
پخشوConnect Spark NewTekسريکانورتورNDIاز(NDIخروجیبرايمجازيPTZعملگرهاي

.کندمیپشتیبانی) VideolanشرکتVLCرایگانرسانهکننده



استیکجويافزارسختازپشتیبانی

راStudio Monitorمیزبانبهمتصلویندوزافزاريسختاستیکجويیک،PTZدوربینیککنترلبراي
)استشدهپشتیبانیNDI | HXمنابعتوسطکهمجازيPTZویژگییا(دهیداختصاص

هايدکمهازاستفادهباوفوکوسوانگشت سمت راست زومپن و تیلت، باچپشستانگشتازاستفادهبا
.دهیدتغییررااتوماتیکفوکوسحالتکننده،کنترل

ضبط

NewTek'sمانند(NDIمنابعبرايچپسمتپایینگوشهدرراقرمزرکوردآیکونیکمانیتوراستودیو

TriCasterیاNC1 Studio I / O Module (پشتیبانی می دورراهازضبطدهد که از کنترلمینمایش
.کنیدکلیکدکمه اینرويمنبع،دستگاهتوسطضبطکردنغیرفعالیافعالبراي. کند



هايفایلبهسریعی رادسترسی،فیلمآیکون نواروشود،میاجراضبطحیندرTimecodeنمایشگریک
.کندمیفراهمشدهضبط

رابط کاربري وب

Studio MonitorوببرنامهکردنبازبرايهمراهتلفندستگاهیکدرQRکداسکن

اندشدهکشفخودايشبکهسیستمهردرکههایینمونههمهمیانازراStudio Monitorنمونههر
.کنیدانتخاب

.کنیداستفادهدستکاريهرگونه اختالل یاازجلوگیريبرايعبوررمزازحفاظتآپشن از



برايمناسب-دورراهازStudio Monitorنمایشصفحههرپوششوصوتمنبع،تنظیماترسانیروزبه
!نمایشصفحهدورراهازکاربرديهايبرنامهیاونشانه

NDIدسترسی وب تجهیزات منبع 

™ NDI Connectمثالعنوانبه(کندپشتیبانیوبتنظیماتازشدهانتخابNDIویدئوییمنبعاگر

SparkدوربینیاPTZ که دارايNDI رويماوسکهوقتی،)فعال استStudio Monitor ، می برید
.شودمیدادهنشانراستسمتپاییندر) چرخدنده(پیکربنديدکمه

دهدمیراامکاناینشمابهشود، کهمیبازتنظیماتمرتبط با اینوبمرورگریکابزار،اینرويبرکلیکبا
.دهیدتغییرخودIPآدرسشناساییبهنیازبدونرامنبعتنظیماتکه

مطالعه بیشتري در مورد اسکن کانورتور

ارائه محتوا هايمحیطوالکترونیکهايورزشها،ویدیوتولیددرضرورتیککانورتور امروزه تقریبا بهاسکن
برايدالرهزارچندینو تاویدئواستریمهربرايدالرصدچندازافزاريسختهايحلراه.استتبدیل شده

.شودمیاجراايحرفههايسیستم

کامپیوتريگرافیککارتپورتچندیایکنیازمندمعمولطوربهافزاريسختاسکن کانورتوریکاتصال
هايمزاحمتواز یک سو HDMIیاVGAویدئوییکشیکابلشاملسنگین است کهاتصاالتوبالاستفاده

HDMIها و حجم زیاد هزینهیاSDIاستدیگرسوياز.



که به صورت رایگان NewTek NDI Toolsافزارينرمبستهدرماقدرتمنداسکن کانورتورزمینه،ایندر
.کندجوییصرفهو راه اندازي نصبزماندوهردررادالرهزارانتواندمیعرضه شده است

دهند، میارائهمعمولطوربه»معمولی«افزاريسختآداپتورهايآنچهها ازScan Converterحتی  
.،در قسمت هاي آتی مورد بحث قرار می گیردکهکندمیفراهمراهاي بهتريویژگی

باالکیفیتدسکتاپ باضبط

فعال NDIسیستم هاي تولیدي که داراي خود برايبا کیفیت دسکتاپ براي پایین دست تامین ویدیو خروجی 
اي CPUمشاهده و  بار پردازش قابلتاخیريهیچتقریباهرتز که60و نرم افزاري با فریم ریتی تا هستند
.ندارند

در شبکه تان براي هر NDIیک استریم ویدیو به آسانی اسکن کانورتور راه اندازي می شود و به سرعت به تامین 
.خروجی مانیتور می پردازد

صداي دسکتاپآپشن هاي 

متصلهدستصوتی،سیستماسکرین کپچرتان جفت می شود و شاملبا کهکنیدانتخابراصوتیمنبعکدام
Audetane Dante Virtualمانندمجازيصوتیهايکارتازتوانیدمیحتیشما.می باشد... وشده

CardcardیاAES67بدون(صداباپاورپوینتارائهیاکامپیوتريبازيیکتوانیدمیشماحاال.کنیداستفاده
.کنیدعرضهNDIمنبععنوانبهراآنوکنیدرا اجرا) نرخفریمبرتاثیر



Region of Interest

Scan Converterمنويازرا Region of Interest > Configureمنطقه settings براي باز شدن
وکنیدتنظیمسلیقه خودبهراخودپنجرهمرزهاي. انتخاب کنیدRegion of Interestقاب 

.شودمی منتقلمربوطهNDIخروجیبهقاباینون درویدئوییدسکتاپمحتواي



کیفیتو بافریمباو ویدیوفیلمارسالوجداسازيبرايراRegion of Interestتوانید ازمیشما
نرمیاکاربردي،هايبرنامهوویدئواستریمسرورهايوهاسایتوبکامپیوتري،بازيپنجرهازباال

ازمی شود ، یااستفادهانها فعال شدهNDIافزاري کهنرموویدئوییهايسیستمبهدسکتاپافزار
صفحهرويازشدهانتخابقسمتیکارسالبرايNDIابزارهايدرموجودمجازيدوربینبرنامه

.کنیداستفادهIPاز طریقویدیوییهايسرویسبهخود

ازاستفادهباجهانازنقطههردرخودمخاطبانبهراپاورپوینتهايسخنرانیارائهمثال،براي
واقعا(دهیدرا نشانغیرهوHangouts،GotoMeeting،Zoomاسکایپ،نظیرآنالینخدمات

).کندمیپشتیبانیکموبوروديازکهچیزيهرتقریبا

ویدیوNDIبهکموب

وبکمیک.کندمیپشتیبانیکموبوروديازاکنونهمScan Converterها،کموبازاستفادهبا
کنید،انتخابتنظیماتمنويازرامنبعویدیوکموبکنید،وصلخودتانویندوزسیستمبهارزان

.کنیدمشخصنیزراآنویدیويفرمتخواهید،میاگروکنیدانتخابراخوددوربینسپس



.داریدارائه تانبرايجدیدویدئويمنبعیکشمابالفاصله

رويبرتصویردرتصویریک پوششعنوانبهتواندکمتان میوباکنونهمکهبگیریدنظردر
.تخصیص داده شودStudio Monitorافزارهاينرمسایریابازيیکخروجی

آپشن هاي صداي وبکم

NDI Scanدسکتاپهايخروجیهمانندصوتی هايگزینهتمامیازمستقلکم ،وبNDIخروجی

Converterازخروجییاباالکیفیتبامیکروفنیک،هدستدوربین،میکروفن. بهره مند می شود
.کنیدانتخابرااستشدهشناساییسیستمتوسطکهصوتیمنبعهر

وظیفه مدیریت تقسیموشودمیاستفادهنمایشصفحهضبطبرايحاضرحالدرGPU: تذکر 
. کندمیمدیریتراNDIانتقالوپردازش،)lion’s share of color conversion(رنگ تبدیل

نیاز بهتریا8ویندوزبهنیازاستفاده می کند بنابراین،API،DirectX 11از استفادهبانسخهاین
.است
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