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Viive on ollut jo pitkään ongelma viestittäessä pitkillä etäisyyksillä. Kuituverkon ansiosta on nyt 


mahdollista viestiä vuorovaikutteisesti pitkilläkin etäisyyksillä siten, että viive on minimaalinen.  


Näytelmää voi esittää useissa paikoissa samanaikaisesti; konsertin voi esittää siten, että muusikot, 


solistit ja tekniikka ovat fyysisesti eri paikoissa; musikaalin voi esittää yleisölle siten, että orkesteri 
 

soittaa osuutensa toisella paikkakunnalla. Uusia mahdollisuuksia esityksille ja oppimiselle syntyy koko 


ajan.  


Kehittyneen kuituverkkomme ansiosta kykenemme lisäämään kulttuuritarjontaa, elvyttämään 


alueellista elinkeinoelämää, luomaan uusia yhteisöpalveluita, saamaan aikaan koulutus- ja 


tutkimusmahdollisuuksia sekä vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä.



Ääni ja kuva
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On mahdollista käyttää monia äänikanavia, jotka voi ristiinkytkeä vapaasti eri sijaintien välillä


mikrofonein ja kaiuttimin. Osallistujilla on tällöin mahdollisuus kommunikoida keskenään ilman juuri 


minkäänlaista viivettä, aivan kuin he olisivat keskenään samassa huoneessa.  


Juuri viiveen puuttuminen luo läsnäolon ja läheisyyden tunteen. Konsertissa, jossa pianisti oli Ruotsin 


Hallundassa ja solisti Maarianhaminassa, mitattiin 3,5 millisekunnin viive. Se vastaa äänen yhden 


metrin mittaista matkaa ilmassa. Maantieteellinen etäisyys muusikoiden välillä oli 200 kilometriä, 


mutta äänen osalta kokemus vastasi matkaa lavan reunalta katsomon ensimmäiselle riville.



Kolme laitteisto- ja verkkoformaattia
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1.  Viestintä kahden tai useamman henkilön välillä, 25–270 Mbit/s


Keskustelussa tai kokouksessa käytetään tavallista kuituyhteyttä internetin kautta. Pientä viivettä 
syntyy, mutta yhteys toimii merkittävästi paremmin kuin videokokous Skypen kautta tai muu 

mobiiliverkkoratkaisu.


2. Etäluento tai -konsertti, 100 Mbit/s – 1,4 Gbit/s


Kun käytetään tätä formaattia, esimerkiksi jazzyhtye voi esiintyä tai musiikkioppitunteja voi antaa 
etänä. Eri sijainneissa voi olla 2–4 osallistujaa, ja useita kameroita on mahdollista käyttää. Kuvadata 

pakataan erittäin nopealla tekniikalla, joka mahdollistaa sekä HD- että 4K-laadun (käytetään 
elokuvateattereissa).

 
3. Näyttämö- ja yleisömateriaalin yhdistäminen, 1,5–12 Gbit/s


Tässä isossa formaatissa orkesterilla ja ensemblellä on mahdollisuus luoda esitys eri sijainneista. Myös 

ääntä ja kuvaa voi siirtää kauempaa eri sijainneista, ja esityksen voi striimata reaaliajassa muihin 
teattereihin. Tässä formaatissa kuvaa ei pakata, ja käytetään sellaisia kuitukaapeleita, joissa ei ole 
samaan aikaan muuta tietoliikennettä, jotta viive saadaan minimoitua. Tämä ratkaisu mahdollistaa 

äänen ja kuvan lähettämisen jopa 80 kilometrin etäisyydelle erittäin alhaisin kustannuksin.   
Käytettäessä kuituverkkoa pidemmillä etäisyyksillä vaaditaan tehokkaampaa lähetyskapasiteettia. 

Tarvitaan myös ääntä ja kuvaa varten useampia teknisiä komponentteja, joista esimerkkinä Net 
Insightin



Toimintakaavio

2015-12-01 7

Nimbra

Kuituoptinen 
verkko

Video 
Hub

Ääni-
miksaus

Nimbra Nimbra

Dante

Video 
Hub

Dante

Ääni-
miksaus



Termejä
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Musta kuitu
Vapaasti käytettävä kuituoptinen kaapeli. Mustan 
kuidun omistaja tarjoaa käyttäjälle kaapelin, ja käyttäjä 
vastaa itse, millaisella välineistöllä hän kuituyhteyttä 
käyttää. Käyttäjän ei siis tarvitse sitoutua johonkin 
tiettyyn tekniikkaan, vaan hän voi itse valita 
tarkoitukseensa parhaiten sopivan tekniikan. 
Usein välissä toimii vielä operaattori, joka myy 
kuitupalveluja.

Nimbra 
Tekninen laite, joka muuntaa kuvan ja äänen 
kuituoptiikaksi, ts. valoksi. Toimii myös vaihteena.

Dante 
Digitaalinen verkkokieli ääntä varten. Siinä on 
sisäänrakennettu etähallintatoiminto.

SDI
Serial Digital Interface, videon digitaalisen siirron 
standardi. Tässä standardissa dataa ei pakata, minkä 
ansiosta viive voidaan minimoida.

Latency tai delay
Viive äänessä ja/tai kuvassa.

Millisekunti
Sekunnin tuhannesosa. 

Gigabitti
Yksikkö, jolla ilmaistaan käytettävä tai tarvittava 
datamäärä. 

Video Hub
BlackmagicDesignin kehittämä videokytkin. 

720p, 1080i, 1080P
Kuvansiirron eri HD-videoformaatteja.  i = interlaced 
(lomitettu), p = progressive (lomittamaton) – ilmaisevat 
miten kuva piirtyy näytölle.
 
Native format
Se alkuperäisformaatti, johon esimerkiksi kamera tallentaa 
kuvatun sekvenssin. Jotta viive saataisiin minimoitua, on 
vältettävä sellaisia kameroita tai projektoreita, jotka 
muuntavat kuvaformaatin toiseksi. 
Siksi on tärkeää työstää kameran dataa alkuperäisessä 
formaatissa.
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Mitä kuitu on?
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Esimerkki kitaransoitto-oppitunnista
https://www.youtube.com/watch?v=ZkdFRa2Djjw


Teknistä tietoa kuituoptiikasta

https://www.youtube.com/watch?v=0MwMkBET_5I


