
VideoXpert Enterprise v البرنامج3.0
المراقبةوبرنامجللتوسيعالقابلالفيديوإدارة
المنتجميزات
lتقييمأنظمةيجمعالمشاريعمستوىعلىمراقبةإدارةنظام

للتقييم،االستخداموسهلةواحدةواجهةفيالمتعددةاألخطار
للحوادثواالستجابةواالستقصاء،

lالجديدبالمستخدمصلةذاتاالستخدامسهلةتحكمعناصر
األكثرالمفاتيحلوحةاختصاراتتسمححينفيالعادي،أو
الفيديوعبرالسريعالتنقلعلىبالقدرةاألمنيللخبيرقوة

جهددوناألخرىوالمعلومات

lوظيفةإنEnterprise Monitor Wall،ويتمبالنظام،متصلةشاشةأيعلىفيديوأيبعرضوتسمحمدمجة
القواعدلمحركاالستخداموسهلةقويةمستخدمواجهةمنكجزءأويدويًاذلك

lبقاءيضمنالنظاممكوناتكلفيوتكرارمنفصلةتوسيعقابليةVideoXpert Enterpriseالمناسب،بالحجم
دائمًااألعطالومقاومة

lاليوماألسواقفيسهولةاألكثرالفيديووتجربةفيديومكالماتأسرعتوصل

lكاميراتباستخدامالصورةتصحيحلعمليةورائعًاسريعًاانتقاالًتقدم®Optera®وEvoبـالخاصةPelco

lتدعمPelco Camera LinkالكاميراتنظاممساراتتتعقبالتيPTZعرضطرقإلىOptera
لحظةفيالبانورامية

lمنالسلسالتحويلتوفرVideoXpertTM Professional

lألنظمةترحيلمساراتيوفر®Endura®وDigital Sentry

lعلىيعتمد®Microsoft® Windowsوالصيانةاإلعدادلسهولة

lالويبعلىالقائمالعميليسمحVxPortalبرنامجأيتثبيتدونالفيديووتصديربعرض

lيوفرVxToolboxالتراخيص،إدارةإلىالنظامإلىجديدةكاميراإضافةمنالتهيئة،عملياتلكلبسيطةواجهة
االحتياطيةالنسخوإجراءاتالنظام،وتهيئة

lمناألشياءلجميعومركزيةتفاعليةمستخدمتجربةداخلوأصليةخارجيةمعلوماتأنظمةللتوسيعالقابلةالبنيةتقدم
الترخيصلوحةعلىالتعرفإلىالوصولفيالتحكم

lعنأوللمجلدات،التقليديالشجريالعرضباستخدام–تريدكمااألخرىواألجهزةبكالخاصةالكاميراتبتنظيمقم
مدهشبشكلسريعةاألجهزةعنبحثلعملياتبسالسةبينهمابالتبديلوقمالعالمات،ومجموعاتالعالماتطريق
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lمعمتوافقONVIF:معالمتوافقةوالكاميراتاألجهزةيدعمONVIF S

lكاميراتيدعمIPv4وIPv6

lكاميرافيالتحليليةالعملياتوإنذارالفعليالوقتفيالحركةشاهدPelcoالفعلي،الوقتفيالكاميراعلىكطبقة
اإلنذارونوعشدةحسبالمُسجلةالفيديومقاطععنوابحثالتصدير،وملفاتالتشغيل،وإعادة

lاستخدمVxOpsCenter Clientجهازأيمنبعدعنتحققأوبك،الخاصالمراقبةنظاممعللتفاعلالقوي
المتوفرالويبمستعرضأداةيستخدمكمبيوتر

lللعميلالمملوكةلألجهزةالمالئمالترحيلأوللقياسالقابللألداءفقط،البرامجتوزيعفيمتاح

كاميرا100تتضمنعمليتككانتسواءحجم.بأيالمراقبةعملياتلمالءمةالمصممالفيديوإدارةحلVideoXpertإن
VideoXpertلكنالفيديو.مواردوإدارةوتسجيل،لعرض،حالVideoXpertًتقدمكاميرا،10000أو Enterprise

علىللحصولصُممالشركات،فيالفيديومقاطععلىالمرتكزةالبياناتإلدارةحلفهوفيديو،إدارةنظاممجردمنأكثر
عميل.لكلالتنبؤإمكانياتلتوفيراألخرى،البياناتإلىوإسنادهمصدرأيمنالبيانات
VideoXpertمنتجاتتتوفر Enterpriseأجهزةعلىوكذلكالخاصة،أجهزتكعلىتثبيتهايمكنكبرامجكتوزيعات
VideoXpertإلىالحاليةاألنظمةوتقديمالخاصةأجهزتكبرمجةبإعادةهذالكويسمحالحالية.الفيديومقاطعإدارة

Enterprise.
معتناغمفيالتطورللنظاميتيحمماواحدة،بيئةضمنالتوسيعوقابليةالتكرارلتوفيرVideoXpertخوادمتجميعيمكن

والسعةالخوادمإضافةيمكنكالتسجيل،أجهزةأوالمستخدمينأوالكاميراتبإضافةتقومبينمابك.الخاصةالمراقبةاحتياجات
VideoXpertلـويمكنبللتوقعاتك.مناسبأداءوتقديماإلضافيةالموارددعمللنظاميتيحمماالتخزينية، Enterprise

يمكنالتجميع،خاللمنواحدة.واجهةفيالمتعددةVideoXpertأنظمةوربطاألخرى،VideoXpertأنظمةتجميع
متعددة.مواقععلىيحتويمشتركفيديوإدارةنظاموصيانةبناءللمسؤولين
أنالمفترضومنبسرعة،إعدادهويمكنتثبيته،يسهلفإنه،WindowsلمنصاتمصممVideoXpertألنونظرًا
نظاممعالتكيفالسهلمنيجعلمماوالمتعدد،األحاديالبثنقلأوضاعالنظامويدعمالمستخدمين.لمعظممعروفًايكون
أدواتمننسبية.بسهولةواستخدامهالنظاماعتماديمكنهمالمستخدمينأنالمبسطةالواجهاتتضمنلديك.الحاليةالشبكة

VxToolbox،إلىالكاميراتوتعيينواألذونات،المستخدمينوتهيئةاألجهزة،بياناتقاعدةوإدارةالنظام،تهيئةيمكنك
Opsبرنامجخاللمنالتسجيل.أجهزة Center،قوية.استقصاءوأدواتالجودةعاليفيديوإلىالوصولللمشغلينيمكن
لتصميمنظرًاباألوضاع.والوعيالسيطرةلتقديماألخرىالبناءوأنظمةالماديةاألمانأنظمةمعVideoXpertدمجيمكن

VideoXpertبرمجةتطبيقواجهةيشملفإنهمفتوحة،بمعايير)API(،البرامجتطويرومجموعاتكاملة)SDK،(
يدعمكما.VideoXpertإمكانياتمنتستفيدواجهاتبتطويراألخرىالنظملمصنعييسمحمماالمخصص،التقنيوالدعم

VideoXpertكاميراتIP،منالكاميراتخياراتمنالمئاتبينمنباالختيارللمستخدمينيسمحمماالخارجيةPelco
النظام.تهيئةعندالخارجيينوالشركاء
وخادم،VxOpsCenterوتطبيقالوسائط،وبوابةاألساسي،الجزءرئيسية:مكونات4منVideoXpertيتكون

المستخدمحقوقوإدارةالنظام،بياناتقاعدةعلىالحفاظمعالمركزية،اإلدارةعملياتاألساسيالجزءيؤديالتخزين.
ضمانمعالفيديو،طلباتجميعمعالوسائطبوابةتتعاملاألخرى.المركزيةوالعملياتالبيانات،حزموتوجيهواألذونات،

شبكةأو)WAN(الكبيرةالشبكةأو)LAN(المحليةالشبكةسواءالشبكة،إلىالوصولمستوياتجميعمنالمستخدمينتلقي
VxOpsCenterإنلتطبيقهم.الفيديومنالمناسبللنوعالجوال، Clientوسهلةقويةواجهةويوفرالمشغل،وحدةهو
التخزينخادميعملالنظام.أنحاءجميعفيعنهواالستقصاءالفيديوإلىالوصولللمستخدمينيمكنخاللهامناالستخدام

)VXS(المستخدمين.إلىالمسجّلالفيديووتوصيلالفيديوتسجيلعلى
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األساسيالجزء
الجزءيعملالتسجيل.وأجهزةالكاميراتبياناتقاعدةعلىيحافظفهو،VideoXpertنظامقلبهواألساسيالجزء

أذوناتإدارةيمكنك،VxToolboxخاللمنالنظام.وإدارةتهيئةخاللهمنويمكنك،VxToolboxمعاألساسي
"العالمات"تكوينيمكنكإليها.الوصولللمستخدمينيمكنالتيالنظامووظائفاألجهزةتحديدمعالمستخدمين،وحسابات
النظام.داخلإليهاواالستجابةاألحداثتهيئةأيضًايمكنكأسرع.بشكلالنظامداخلواألجهزةالكاميراتلتنظيموتعيينها

األذوناتيمتلكونالذينالمستخدمينقدرةضمانمعالفيديو،بثمواردإلىاألساسيالوصولإمكانيةVxPortalيقدم
قياسي.ويبمستعرضباستخدامفقطمزعج،عميلوجوددونحتىالنظاممنالفيديوعرضعلىالمناسبة

الوسائطبوابة
فيديوإشارةالمستخدمينأحديطلبعندماالطلب.حسبالمالئمينالمستخدمينإلىالفيديوبياناتحزمتوجهالوسائطبوابةإن

أمالمتزامنةالفيديوإشارةلعرضالمناسبةاألذوناتيمتلكالمستخدمكانإذاماوتحددالطلبتقيّمالوسائطبوابةفإنمتزامنة،
جهازأوالكاميرا،-المناسببالجهازبالمستخدمتتصلالوسائطبوابةفإناإلشارة،عرضللمستخدمالممكنمنكانإذاال.

الضرورة.عندالتسجيلجهازأوالتشفير،
يحتويالذيللنظاميسمحممامجزأة،بصورةVideoXpertإلىالوسائطبوابةإضافةيمكناألساسي،الجزءخوادممثل
بواباتإضافةيمكنكمستخدم.200بدعمكاميرا100علىيحتويالذيالنظامأومستخدم،20بدعمكاميرا1000على

الوسائط.توصيلاحتياجاتمعبالتناغمالنظامإلىالوسائط

األساسيوالجزءالوسائطبوابةدمج
لمعظمفيمكنالكافي،النطاقذاتلألنظمةالمنفصلةالوسائطوبوابةاألساسيالجزءخوادممناالستفادةيمكنكأنهحينفي

يوفربك.الخاصVideoXpertلخادممجتمعةوسائطوبوابةأساسيكجزءيعملواحدخادمدعمسريعبشكلاألنظمة
كاميرا2000منأقلعلىتحتويالتيلألنظمةتتوقعهاالتيVideoXpertوظائفمنكاملةمجموعةالمزدوجالخادم

واحد.وقتفيمستخدم100و

VxOpsCenter
مشاهدةخاللهامنللمستخدمينيمكنمثلىبيئةويوفر،WindowsإلىيستندتطبيقعنعبارةVxOpsCenterإن

شاشات،6إلىيصلماVxOpsCenterتطبيقيدعمالمحسنة،التشفيرفكأجهزةبدعموالمسجلة.المباشرةالفيديوهات
المستخدمونيستطيع،VxOpsCenterتطبيقخاللمنمتزامنة.فيديوإشارة25إلىيصلماعرضيمكنهمنهاوكل
العمل.فيللبدءسريعبشكلالدخولتسجيلمنالتشغيلأجهزةيمكّنمماواسترجاعها،الكاملةالعملمساحاتتهيئة
علىالعثورالمستخدمينعلىالسهلمنيجعلمماأخرى،ومعاييرالعالماتخاللمنالكاميراتلترتيبآلياتالتطبيقيوفر

عرضتجربةيضمنمماسريع،بشكلوالمسجّلالمباشرالفيديوبينالتبديلللمستخدمينيمكنإليها.يحتاجونالتيالكاميرات
وقتفينفسهاالتبويبعالماتاستخدامبلالعمل،مساحاتمشاركةأيضًاللمستخدمينيمكنالمناسبة،األذوناتمعسلسة.
بك.الخاصةالمراقبةعملياتإطارفيالتعاونيتيحمماواحد،
مقاطعمنالتشغيلقوائمإنشاءللمستخدمينخاللهمنيمكنالذياالستقصاء،وضعVxOpsCenterتطبيقيوفركما

وتشفيرها،بهمالخاصةاالستقصاءاتتصديرللمستخدمينيمكناالستقصاء.منمهمةمشاهدتشملالتيالمتعددة،الفيديو
والوصولآمنبشكلاألدلةلحفظالنظامشبكةفيالفيديوتخزينعنبعيدًابهمالخاصباالستقصاءصلةذاتمقاطعوتخزين
السريع.
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النمطية،اإلضافيةالمكوناتVxOpsCenterتطبيقيدعم
المراقبةعملياتتتطلبهاللمشغلينإضافيةوظائفعنفيكشف
ترتيبللمشغلينللتعييناإلضافيالمكونويتيحبك.الخاصة

يمكنالتعيين،خاللمنالخرائط.علىعليهاوالعثورالكاميرات
التيالعرضطريقةتوفرالتيالكاميراعلىالعثورللمشغلين
اإلضافيالمكونإنإليه.يحتاجونالذيالوقتفيإليهايحتاجون

PlateSmartالمركباتلتتبعالترخيصلوحةأرقاميعرض
eConnectاإلضافيالمكونيعرضوتذهب.تأتيوهي

فيديو.كطبقةالفعليالوقتفياأللعابمعلومات

التخزينيةالسعة
VideoXpertإن Storage)VXS(تسجيلمنصةعنعبارةRAID لنظامالمسجّلةالفيديوهاتتلتقطاإلتاحةعالية6

VideoXpertعلىالنظامتشغيلنظاميردبك.الخاصSSD،منأعلىدرجةويضمنللفيديوالمساحةمنالمزيدويحرر
محركاتإزالةالسهلمنيجعلممااألمام،منتعبأRAIDمجموعةإلىتنتميالتيالصلبةاألقراصومحركاتالموثوقية.
وتمنع،RAIDوالعاديةالخطأحاالتكلفياألداءمستوياتعلىالتخزينخوادمتحافظكماواستبدالها.التالفةاألقراص
.VideoXpertخاللمنيحتاجونهالذيالفيديوعلىدائمًاالمستخدمينحصولوتضمناألداءضعف
VideoXpertيدعم StorageكاميراتمحليًاIPوالتشغيلبرامجحزمخاللمنالخارجيةONVIF S،تتمكنحتى
مكلفة.ترجمةواجهاتدونVideoXpertإلىبكالخاصةالكاميراتجلبمن

خوادمعلىالكاميراتوتعيينللتسجيلمواعيدوضعالسهلمنيجعلمما،VxToolboxخاللمنالتخزينتهيئةيمكنك
التقاطمندائمًاتتمكنحتىاإلنذار،عنداالهتزازبأسلوبوالتسجيلواإلنذار،الحركة،التخزينيدعمبك.الخاصةالتخزين
استمراريضمنمماالمتكرر،التسجيلالتخزينيدعمكماعالية.بجودةبكالخاصةبالبيئةالصلةذاتاألحداث

VideoXpertمتصل.غيرواحدتخزينخادمأصبحإذاحتىالفيديوتسجيلفي

النظامبنية
VideoXpertيتيح Enterpriseبتشغيليقومواحدبخادمنظامكيبدأاألمان.بيئةمنمستوىأيفيالتوسعالتجميعمع
VxOpsCenterنظامكيستخدمأنيمكنالوسائط.وبوابةاألساسيالجزء Clientsالفيديومقاطعلعرضالمخصص

التجربةلتقديمHTML5المستعرضتكنولوجيامنبالكامليستفيدوالذي،VxPortalاستخداميمكنهأووالمُسجلة،المباشرة
بشكلللتوسيعخوادمإضافةيمكنكبك،الخاصالمراقبةاحتياجاتزادتكلماأدوات.برنامجإلىالحاجةدوننفسهاالغنية
VideoXpertأنظمةتجميعيمكنكأوواحدة،بيئةداخلمجزأ Enterpriseلشبكاتواحدةوصولنقطةلتوفيرمتعددة
الموزعة.الفيديوإدارة
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VideoXpertخادم Accessory Server
VideoXpertخادمتثبيتيمكنك Accessory ServerلتوفيرNTP،وDHCP،الفشل،لتجاوزفعالونظامأساسي

Accessoryيقدماألصغر.للشبكاتالتحميلتوازنوخدمات Serverًوقتكفيللتحكماألغراضمتعددأصليًاحال
.VideoXpertداخلمنالخدماتومعالجة

Accessoryيربطتحميل،كموازنالعملعند Serverخوادمعدةبين)CMG(معالوسائط،األساسي/بوابةللجزء
Accessoryخاللمنبك.الخاصةVideoXpertلشبكةالتكراروتوفيراألداءتحسين Server،زيادةبسهولةيمكنك
الفيديو.إلىالوصولدائمًاللمستخدمينيمكنبحيثالنظامتشغيلمدةتحسينوضمانبكالخاصةVideoXpertشبكةسعة

المحسّنةالمشغلتحكمعناصر
إلىباإلضافةوذلك،KBD5000والمحسّن،والماوسالمحسّنة،المفاتيحلوحةVxOpsCenterعملمحطاتتدعم

تعيينخاللهامنللمشغلينيمكنوالتيللبرمجةقابلةمفاتيحالمحسّنةالمفاتيحلوحةتشملالعادية.المفاتيحولوحةالماوس
الموجودةKBD5000أوالجديدالمحسّنالماوستعيينيتملديهم.المفضلةالعملومساحاتالتبويبلعالماتاختصارات

باستخدامكلهاأوالعملياتمنأيأداءللمشغليمكن.VxOpsCenterفيالتحكمعناصرمنالكاملةللمجموعةطبقًالديك
التحكم.أجهزةأحد
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KBD5000 ماوس ثالثي األبعاد محّسن ماوس ثالثي األبعاد محّسن

الفنيةالمواصفات
1النظاممتطلباتمناألدنىالحد

التخزينيةالسعةOpsCenterتطبيقالوسائطبوابةCMGاألساسي/الجزءالعنصر

®Intelالمعالج Xeon® E3-1276 v3
DDR3بايتجيجا32الذاكرة

ECC
DDR3بايتجيجا8 non-ECC32بايتجيجاDDR3

ECC
®Microsoftخادمالتشغيلنظام Windows® 20162Windowsأو2012 7 SP1أو

أوبت)-64(أحدث
Windows بت)-64(10

®Microsoftخادم
Windows® 2012

20162أو

األدنىالحد
للسعة

التخزينية

بايتجيجا200بايتجيجا120بايتجيجا480

IPv6وIPIPv4إصدار
الفيديو
النظام

Intel HD Graphics P4700واجهةأفضلأوVGA3

Gigabitالواجهة Ethernet (1000Base-T)
الفيروسات.مكافحةبرامجتثبيتدونفقطالبرامجتوزيعاتاختبارتم1
الخادم.تشغيلنظامفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،الخادمتشغيلنظامأنمنالرغمعلى2
الويب.علىمستخدمواجهةخاللمنبعدعنتهيئتهالتتممصممةVxSطرازاتإن3

العملمحطةوطرازاتوالخوادم،البرامج،تراخيص
VideoXpertبرامجلمجموعةطرازرقمإلنشاءالتاليالجدولاستخدم Enterprise.التوزيعمنالطرازرقميتكون
Enterpriseرخصةالمثال،سبيلعلىتثبيته.تريدالذيالبرنامجأوالطرازومنتجباختيارهترغبالذي Coreتم

تراخيصاستخدامعليكيجب،VideoXpertوتجميعتخزينلمزايابالنسبة".E1-COR-SW"الطرازبرقمترقيمها
حزمة).32أوواحدةحزمةفي(متوفرةواحدًاترخيصًاتستهلكسوفالتجميعأوالتخزينمنتستفيدكاميراوكلالكاميرا،
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lبرنامجيتطلبالVxOpsCenterفيهاتتوفرعملمحطةأيعلىالبرنامجتثبيتيمكنكترخيص.وجود
النظام.متطلبات

VideoXpertيتطلبأكبر،توزيعاتلتحقيقالنظاموتصميمالشبكةلتعقيدنظرًا Aggregationأنأوتدريب،شهادةإما
النظامبتركيبوالقائمونالمسؤولونيكونأنبشدةيُوصى.Pelcoلدىالصيانةمحترفيأحدبواسطةالتثبيتتنفيذيتم

.Enterpriseتوزيعاتفيذلكيشترطالبينما،Pelcoمنمعتمدين

الوصفالطراز

E1-COR-SWاألساسيالجزءبرنامجترخيص
E1-MGW-SWالوسائطبوابةبرنامجترخيص
E1-VXS-SWالتخزينبرنامجترخيص
E1-1C-SUP1واحدةسنةلمدةتحديثاتعلىللحصوليؤهلكالبرامج؛تحديثاشتراك
E1-1C-SUP3سنواتثالثلمدةتحديثاتعلىللحصوليؤهلكالبرامج؛تحديثاشتراك

E1-1Cواحدةكاميراترخيص
U1-AGG-1C(اختياري)واحدةكاميراإلدارةالتجميعتحديثترخيص

VideoXpertمشغل
تنزيليمكنكتشغيلها.وإعادةمنهاوالتحققVideoXpertمنالمؤمنةالتصديرملفاتتشفيرفكعلىVxPlayerيعمل

األقسامتُحدد.Pelco.comمنتنزيلهيمكنكأومصدّرفيديوملفإلىباإلضافةVideoXpertمنمباشرةًالمشغل
.VxPlayerوتشغلVideoXpertتتبعالالتياألجهزةمتطلباتمناألدنىالحدالتالية

األجهزةمتطلبات
lDual Core i5 هرتزجيجا2.67

l4العشوائيالوصولذاكرةمنبايتجيجا)RAM(

l+200الصلبةاألقراصمحركاتمنخاليةمساحةأكثرأوبايتجيجاHDD

lGPUالمفتوحةالرسوماتمكتبةتدعمOpenGL أعلىأو3.0

l1024الشاشةدقةx768أعلىأو

l100/1000ايثرنتشبكةواجهةبطاقةEthernet Network Interface Card

lصوتبطاقةSound Card

البرامجمتطلبات
lتشغيلنظامWindows 7 ProأوUltimate أعلىأوبت64

l.NET أعلىأو4.6.1

l3المفتوحةالرسوماتمكتبةOpenGL أعلىأو3.0

lDirect3D أعلىأو9
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الحماية
التالية:الحمايةميزاتVideoXpertيشمل

lالعميلمصادقة

lفقطمشفرةبصيغةالمروركلماتتخزين

lللتهيئةالقابلةوالوظائفاألذونات

lالمستخدمإجراءاتتقارير

lبروتوكولعلىتعتمدالتيالتشفيرعملياتTLSبروتوكولخاللHTTPS

lالفيروساتمكافحةبرامجمعالتشغيليدعم

lالتصديرملفاتتشفيرعلىالقدرة

lبروتوكولباستخدامالنظامساعاتتزامنNTP

المدعومةاللغات
التالية:باللغاتVxToolboxوVxOpsCenterواجهاتتتوفر

lالعربيةاللغة

lالبرازيليةالبرتغاليةاللغة

lاأللمانية

lالفرنسية

lاإليطالية

lالكورية

lالروسية

lالمبسطةالصينية

lالالتينيةأمريكابلدانفياإلسبانية

lالتركية

VideoXpertخادم Accessory Server
lVX-A3-ACCخادمVideoXpert Accessory Serverوالوالياتأوروربا،فيالكهربائيةاألسالكمع

المتحدةوالمملكةالمتحدة،
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VxOpsCenterاالختياريةالعميلملحقات
l3DX-600-3DMOUSEالمحسّناألبعادثالثيوالماوسالتحكمعصا

lY-U0023-G910KBDالمحسّنةالمفاتيحلوحة

lA1-KBD-3D-KIT2األبعادثالثيوالماوسالمحسّنةالمفاتيحلوحةمجموعة

المعايير/المنظمات
lشركةPelcoالصناعةمنتدىأعضاءأحدهيMPEG-4

lPelcoالعالميوالتشغيلالتركيبمنتدىأعضاءأحد)UPnP،(القيادةلجنة

lشركةPelcoالعامالتسلسليالناقلمصنعيمنتدىأعضاءأحدهي)USB.(

lشركةPelcoوالكهربيةالفنيةالقياسي/اللجنةللتوحيدالدوليةالمنظمةمساهميأحدهي)ISO/IEC(الفنيةواللجنة
11العملفريقالمعلومات"،"تكنولوجيالـ29رقمالفرعيةواللجنة)JTC1(1المشتركة

l،معيارالتوافقISO/IEC )MPEG-4باسمكذلك(المعروف14496

l،لالتصاالتالدولياالتحادتوصياتالتوافق)ITU(G.711،النبضرمز"تعديل)PCM(الصوت"لترددات

l،المفتوحةالشبكةفيديوواجهةمنتدىالتوافق)ONVIF(Profile S
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Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States 

Tel (800) 289-9100
Fax (800) 289-9150

International Tel +1 (559) 292-1981
International Fax +1 (559) 348-1120

www.pelco.com

PelcoوشعارPelcoلمنتجاتالتابعةالتجاريةالعالماتمنوغيرهاPelcoلشركةمسجلةتجاريةعالماتهيالمستندهذافيإليهاالمشارPelco, Inc.لها.التابعةالشركاتأو
ONVIFوشعارONVIFلشركةتجاريتانعالمتانهما.ONVIF Inc،توفرهومدىالمنتجمواصفاتإنالمعنية.للشركاتمملوكةاألخرىوالخدماتالمنتجاتأسماءجميعتعدكما

إشعار.دونللتغييرقابالن

,Pelco,2018شركةلصالحوالنشرالنسخحقوق© Inc.محفوظة.الحقوقجميع
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