KAIROS

KEY FEATURES
• Onafhankelijk van resolutie en formaat

• Ongecomprimeerde verwerking, echte ongecomprimeerde 4K-

• Maakt gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van
software- en CPU/GPU-verwerking
• Gebruikers kunnen op een 100% efficiënte manier

ingangen en volledige en gelijktijdige ondersteuning van
basisband- en IP-signalen (zoals ST2110 en NDI)
• Het platform biedt een super lage 1-frame latentieverwerking

verwerkingskracht toewijzen

KAIROS Knowledge Centre

IT/IP-platform “KAIROS” bereikt hogere prestaties door de kracht en de flexibiliteit van de CPU en GPU volledig te benutten. De totale verwerkingsbelasting
wordt gebalanceerd zonder de configuratiebeperkingen van traditionele, op hardware gebaseerde systemen. KAIROS biedt onbeperkte flexibiliteit van
invoer, uitvoer en bediening voor een efficiënte productie van expressieve live video's.

BEKIJK ONS ONDERSTEUNINGSPAKKET
Onafhankelijk van resolutie en formaat
Maakt gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van software- en CPU/GPU-verwerking
Gebruikers kunnen op een 100% efficiënte manier verwerkingskracht toewijzen
Ongecomprimeerde verwerking, echte ongecomprimeerde 4K-ingangen en volledige en gelijktijdige ondersteuning van baseband- en IP-signalen
(zoals ST2110 en NDI)

Het platform biedt een superlage 1-frame latentieverwerking

Onbeperkte flexibiliteit van invoer, uitvoer en bediening voor een efficiënte productie van
expressieve live video's.
Het IT/IP-centrische platform “KAIROS” is een productieplatform voor live video dat is ontwikkeld op basis van een nieuw concept en een nieuwe
architectuur. Het bevat nieuw ontwikkelde baanbrekende software die ST 2110- en NDI-streams van elke resolutie verwerkt. Dit platform bereikt hogere
prestaties door de kracht en de flexibiliteit van de CPU en GPU volledig te benutten. De totale verwerkingsbelasting wordt gebalanceerd zonder de
configuratiebeperkingen van traditionele, op hardware gebaseerde systemen. Dit openarchitectuurplatform maakt de koppeling mogelijk van diverse externe
bronnen en bestemmingen, evenals de integratie van hardware- en softwaresystemen. Het nieuwe, geëvolueerde systeem zorgt voor volledige operationele
vrijheid op alle niveaus.

Een verscheidenheid aan in- en uitgangen beschikbaar voor gebruik
KAIROS biedt volledige ondersteuning van baseband- en IP-signalen zoals SDI, ST 2110 en NDI, in elke combinatie, en ondersteunt ook PTPsynchronisatie (Precision Time Protocol). Als native IP-systeem is de KAIROS heel geschikt voor gebruik voor videoproductie op afstand, als onderdeel van
een volledig IP-gebaseerde omgeving.

Onafhankelijk van resolutie en formaat
KAIROS maakt resolutie- en formaatonafhankelijk gebruik mogelijk. Gemengde invoerbronnen met verschillende resoluties, zoals HD en UHD, kunnen
gelijktijdig worden verwerkt. Zo maakt het bijvoorbeeld niet alleen de productie van video's in het standaard 16:9-formaat mogelijk, maar ook in het voor
displaywanden geschikte 32:9-formaat.

Gelaagde structuur voor veelzijdige video-expressie

KAIROS is niet beperkt door het aantal ME's of sleutels, zoals een conventionele switcher. Er zijn zoveel lagen mogelijk als de GPU-capaciteit toelaat.
Sleutels en schaling kunnen zonder enige beperking in elke laag worden ingesteld. Aan elke laag kunnen verschillende effecten en sleutels worden
toegevoegd. De verwerkingslatentie van de KAIROS kan minimaal één frame zijn, zodat sport en concerten kunnen worden gepresenteerd met de volledige
sfeer, en nasynchronisatie gemakkelijker wordt.

Flexibiliteit en schaalbaarheid
KAIROS heeft een hoge flexibiliteit en schaalbaarheid. KAIROS is een IT-gebaseerd openarchitectuurplatform, dus met extra applicatiesoftware zijn
functionele verbeteringen en besturingskoppeling met externe apparatuur mogelijk. Daarom kan het systeem gemakkelijk worden uitgebreid en
geïntegreerd.

Gebruiksvriendelijke interface
De GUI is eenvoudig en intuïtief te gebruiken, en het vrij te configureren bedieningspaneel is uitstekend bedienbaar gezien de kleine ruimte. Het ontketent
de creativiteit van de gebruiker met een nieuwe standaard voor bediening.

KAIROS voor e-sport
E-sport is een van de snelst groeiende sectoren op het gebied van live entertainment - en met KAIROS hebben we een echte glas-naar-glas oplossing
ontwikkeld, van opname tot levering. We zijn daarmee de eerste leverancier geworden waaraan wordt gedacht voor videoproductie voor e-sport.
Configuraties voor de verslaggeving van e-sport kunnen heel ingewikkeld zijn, omdat ze veel camera's, schermbeheer, augmented of virtual reality
omvatten, allemaal met vereisten voor een lage latentie. Meestal worden er zowel voor de “uitzending” als voor de “presentatie” switchers gebruikt, omdat
er een lokaal publiek is dat live kijkt en een publiek op afstand dat de uitzending bekijkt via televisie of op streamingplatforms. Het KAIROSverwerkingsplatform kan dit allemaal aan, terwijl het tegelijkertijd wordt gebruikt voor het mixen van de camerasignalen en het feeden van video-inhoud aan
de verschillende beeldschermen.

Meer dan M/E
IT/IP-centrisch videoverwerkingsplatform met onbeperkte flexibiliteit van invoer, uitvoer en bediening voor een efficiënte productie van live video. De
productie van live-evenementen, van het uitzenden van programma's tot concerten en sportevenementen is het standaardsysteem van opstellingen voorbij,
en producenten van evenementen kunnen nu werken met − en hebben nu te maken met − meerdere onafhankelijke lineaire streams en een groeiend
assortiment aan scherminhoud om te tonen op het evenement.
Men moet zich niet alleen voorbereiden op HD-, 3G- en 12G-bronnen; mogelijk moeten ze binnen dezelfde productieomgeving worden behandeld.
Gespecialiseerde, zwartedoosachtige componenten voor videoverwerking worden niet langer zonder onacceptabele vertragingen end-to-end op elkaar
gestapeld, en gebruikers hebben mogelijk verschillende achtergronden waardoor er niet van hen kan worden verwacht dat ze de vaardigheden hebben om
met het groeiende aantal eigen interfaces om te gaan.
Panasonic heeft een systeem met een open architectuur ontwikkeld waarbij alle verwerking GPU-gebaseerd is en alle verwerkingslagen in één stap worden
uitgevoerd. Ingangen/uitgangen kunnen op basis van de algehele bandbreedte worden ingericht en gebruikersinterfaces volgen best practices van
populaire bureaubladprogramma's. Dit systeem is IP-gebaseerd in de kern en volgt SMPTE 2110-protocollen, maar kan ook eenvoudig worden aangepast
om SDI (tot 12G) te ondersteunen.
Dit platform is volledig onafhankelijk van resolutie en formaat en gebaseerd op de nieuwste technologie in software- en CPU/GPU-verwerking. Gebruikers

kunnen op een 100% efficiënte manier verwerkingskracht toewijzen en prestatieniveaus bereiken die momenteel met traditionele, op hardware gebaseerde
producten onmogelijk zijn. Het platform biedt een ongecomprimeerde verwerking, echte ongecomprimeerde 4K-ingangen en volledige en gelijktijdige
ondersteuning van basisband- en IP-signalen (zoals ST2110 en NDI). Het platform omarmt de nieuwste IP-technologieën volledig en is hiermee klaar voor
externe productie. Het kan worden geïntegreerd in omgeving die volledige IP-gebaseerd werkt.
Dankzij een zeer intuïtieve, extreem goed ontworpen GUI met een volledig aanpasbare interface, is er met dit platform een nieuwe norm van gebruik voor
klanten neergezet, waarbij ze een onbeperkt aantal videolagen kunnen beheren. Slechts één enkele server die vrijwel elk soort signaal ondersteunt zorgt
ervoor dat het platform eensuper lage 1-frame latentieverwerking biedt, waardoor het een uiterst krachtig hulpmiddel is in alle contexten en voor alle
toepassingen. Het is de perfecte oplossing voor een soepele overgang naar de IP-wereld en de toegang tot een nieuw niveau van flexibiliteit en controle.

“Dit nieuwe modulaire platform met een open architectuur is een doorbraak voor veel klanten die betrokken zijn bij hoogwaardige videoproductie en
-levering, live of in de studio. Hierdoor optimaliseren de klanten hun investering en zijn zij op de toekomst voorbereid met behoud van de ultieme flexibiliteit”,
aldus Michael Bergeron, Senior Product Manager van Broadcast Camera Systems bij Panasonic.
“De Live IP Switching-toepassing is nog maar het begin voor dit nieuwe platform. Door de videoverwerkingsarchitectuur kunnen gebruikers elke soort
toepassing bouwen en uitvoeren. Dit nieuwe platform zal heel binnenkort al centraal staanin de videoproductie en worden gebruikt als videoprocessor,
scaler, mixer of server. Er is simpelweg geen limiet aan wat er voor heel veel toepassingen met dit ene platform kan worden bereikt.”

KAIROS-systeemconfiguratie
KAIROS-kern (mainframe)
1 RU-formaat
Besturingssysteem: Linux
Inclusief uitbreidingskaarten voor baseband I/O, NIC, GPU

KAIROS-bediening (bedieningspaneel)
2 faders met lay-out in 24XPT-stijl
Alle elementen door de gebruiker toewijsbaar - bedienbaar in gekoppelde toestand

KAIROS Creator (GUI-software)
Besturingssysteem: Windows
Voor verschillende instellingen en bewerkingen

KAIROS maakt gebruik van verschillende IT-ecosystemen op basis van COTS-technologie en kan op eenvoudige wijze functies uitbreiden en externe
apparaten koppelen door toepassingssoftware toe te voegen. Daarom werken we samen met bedrijven die KAIROS actief ondersteunen, zoals door het
actief bekendmaken van de koppelingsverificatie van apparaten aan gebruikers en technische samenwerking om een meer geïntegreerd systeem te bieden,
zoals via besturingscommunicatie.
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CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us

