
VideoXpert Enterprise v 3.0 Yazılım
Ölçeklenebilir Video Yönetim ve Gözetim Yazılımı
Ürün Özellikleri

l Birden fazla tehlike değerlendirme
sistemini değerlendirme, inceleme ve
olaylara yanıt vermeyi içeren tek bir
kullanımı kolay arabirimde birleştiren
Kurumla Sınıfta Gözetim Yönetim
Sistemi

l Sezgisel kontroller yeni veya günlük
kullanıcıya hitap ederken daha güçlü
klavye kısayolları güvenlik uzmanına video ve diğer bilgiler arasında zahmetsiz
ve hızlı bir şekilde gezinme olanağı sağlar ola

l Kurumsal Monitör Duvarı işlevi yerleşik olarak bulunur ve herhangi bir videonun
el ile veya güçlü ve kullanımı kolay bir Kural Altyapısı Kullanıcı Arabiriminin bir
parçası olarak sisteme bağlı herhangi bir monitöre gönderilmesini sağlar

l Her bir sistemin bağımsız olarak ölçeklenebilir ve yedekli olması VideoXpert
Enterprise'ın her zaman doğru boyutta ve her zaman arızaya dayanıklı olmasını
sağlar

l Bugün pazarda bulunan en hızlı video çağırma işlevini ve en sorunsuz video
deneyimini sunar

l Pelco'nun Optera® ve Evo® kameralarıyla en güzel ve hızlı çarpıklığı önleyen
gezinme sağlar

l Pelco Kamera Bağlantısı izleme desteği PTZ'lerden panoramik Optera
görüntülerine anında geçer

l VideoXpertTM Professional'dan sorunsuz geçiş sağlar

l Endura® ve Digital Sentry® sistemleri için geçiş yolları sağlar

l Kolay kurulum ve bakım için Microsoft® Windows® tabanlı

l VxPortal web tabanlı istemcisi herhangi bir yazılım yüklemeden video
görüntülemeyi ve dışa aktarmayı sağlar
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l VxToolbox sisteme yeni bir kamera eklemekten lisansları yönetmeye, sistemi
yapılandırmaya ve yedekleme yapmaya kadar tüm yapılandırma için basit bir
arabirim sağlar

l Genişletilebilir mimari yerel ve üçüncü taraf ürünü bilgi sistemlerini Erişim
denetiminden Plaka Tanımaya kadar her şeyi merkezi ve etkileşimli bir kullanıcı
deneyiminde birleştirir

l Kameralarınızı ve diğer cihazlarınızı istediğiniz gibi düzenleyin (geleneksel bir
klasör cihaz ağacı ile veya biçim imleriyle ve etiket setleriyle) ve baş döndürücü
hızda cihaz aramalarla ikisi arasında sorunsuz geçiş yapın

l ONVIF uyumlu: ONVIF S uyumlu kameraları ve cihazları destekler

l IPv4 ve IPv6 kameraları destekler

l Gerçek zamanlı hareketliliği ve Pelco kamera analizlerini kameralarda üst yazım
şeklinde gerçek zamanlı olarak, oynatırken ve dışa aktarırken görüntüleyin ve
alarm türüne ve önem derecesine göre kaydedilen videoları arayın

l Gözetim sisteminizle etkileşim için veya mevcut web tarama istemcisini
kullanarak herhangi bir bilgisayar üzerinde uzaktan kontrol etmek için güçlü
VxOpsCenter İstemcisini kullanın

l Müşterinin sahip olduğu donanımın ölçülmüş performansı veya uygun geçişi için
yalnızca yazılım dağıtımları mevcuttur

VideoXpert, tüm boyutlardaki gözetim operasyonlarına uygun olarak tasarlanmış bir
video yönetim çözümüdür. Operasyonlarınız 100 veya 10.000 kameraya sahip olsa da
VideoXpert, video kaynaklarınızı görüntülemek, kaydetmek ve yönetmek için bir
çözüm sunar. Ancak VideoXpert Enterprise bir VMS'den fazlasıdır; her müşteriye
öngörme özelliği sağlamak için her türlü kaynaktan veri getirmek ve bunun başka
verilere referansını oluşturmak için tasarlanmış kurumsal bir video merkezli veri
yönetimi çözümüdür.
VideoXpert Enterprise ürünleri, kendi donanımınızın ve hatta mevcut video yönetim
donanımının üzerine yükleyebileceğiniz yazılım dağıtımları olarak sunulmaktadır. Bu,
kendi donanımınızı yeni amaçlarla düzenlemenizi ve mevcut sistemleri VideoXpert
Enterprise'a yükseltmenizi sağlar.
VideoXpert sunucuları, tekli bir ortamda yedekleme ve ölçeklenebilirlik sağlamak için
sistemin gözetim ihtiyaçlarınızla uyum içinde büyümesine olanak verecek şekilde
kümelenebilir. Kamera, kullanıcı veya kayıt cihazı ekledikçe sunucu ve depolama
alanı ekleyerek sistemin, ek kaynakları desteklemesini ve beklentilerinizi
karşılamasını sağlayabilirsiniz. VideoXpert Enterprise, birden çok VideoXpert
sistemini tek bir arabirime bağlayarak diğer VideoXpert sistemlerini de kümeleyebilir.

C4037S-C | 9/18/18 2

VideoXpert Enterprise v 3.0 Yazılım
Ürün Teknik Özellikleri



Yöneticiler, kümeleme ile birden çok alanı içeren uyumlu bir video yönetim sistemi
kurabilir ve idame ettirebilir.
Windows platformları için tasarlanan VideoXpert, kurulumu kolay, çabuk
ayarlanabilen ve çoğu kullanıcının aşina olduğu bir yazılımdır. Sistem, tekli yayın ve
çoklu yayın iletim modlarını destekleyerek mevcut ağ şemanıza kolayca uyum sağlar.
Basitleştirilmiş arabirim, kullanıcıların sisteme kolayca uyum sağlamasını ve sistemi
kolayca kullanmasını sağlar. VxToolbox yardımcı programından sistemi
yapılandırabilir, cihaz veritabanını yönetebilir, kullanıcıları ve izinleri yapılandırabilir ve
kameraları kayıt aygıtlarına atayabilirsiniz. Ops Center yazılımı ile operatörler, yüksek
kalitede videolara ve güçlü inceleme araçlarına erişim kazanır.
VideoXpert, durum farkındalığı ve kontrolü için fiziksel güvenlik sistemleriyle ve diğer
bina sistemleriyle entegre edilebilir. Açık standartlar üzerine inşa edilen VideoXpert,
içerdiği eksiksiz bir uygulama programlama arabirimi (API), yazılım geliştirme kitleri
(SDK) ve özel teknik destek ile diğer sistemlerin üreticilerinin VideoXpert'in
olanaklarını güçlendirecek arabirimler geliştirmesine imkan verir. VideoXpert ayrıca,
kullanıcıların, bir sistem yapılandırdıklarında Pelco ve diğer üçüncü parti partnerlerin
yüzlerce kamera seçeneği arasından bir seçim yapmasına imkan tanıyarak üçüncü
parti IP kameralarını destekler.
VideoXpert dört ana bileşenden oluşur: Çekirdek, Medya Ağ Geçidi, VxOpsCenter ve
Depolama Sunucusu. Çekirdek, sistem veritabanını idame ettirerek, kullanıcı haklarını
ve izinlerini yöneterek, trafiği ve diğer merkezi işlemleri yönlendirerek merkezi yönetim
işlemlerini gerçekleştirir. Medya Ağ Geçidi, LAN, WAN hatta hücresel gibi her
seviyedeki ağ erişimine sahip kullanıcıların, uygulamaları için doğru tipte video
almalarını sağlar. VxOpsCenter İstemcisi, kullanıcıların sistem içerisinde videolara
erişebileceği ve videoları inceleyebileceği sezgisel ve güçlü bir arabirim sağlayan
operatör konsoludur. Depolama Sunucusu (VXS) video kaydı yapar ve kaydedilmiş
videoları kullanıcılara dağıtır.

Çekirdek
Çekirdek, VideoXpert sisteminin kalbidir, kameraların ve kayıt cihazlarının veritabanını
idame ettirir. Çekirdek, sistemi yapılandırmak ve yönetmek için kullanabileceğiniz
VxToolbox ile birlikte çalışır. VxToolbox'tan sistemin işlevlerini ve kullanıcıların
erişebileceği cihazları belirleyerek kullanıcı hesaplarını ve izinlerini yönetebilirsiniz.
Kameraları ve cihazları sistem içerisinde hızlıca organize etmek için "etiketler"
oluşturabilir ve atayabilirsiniz. Ayrıca, sistem içerisinden olayları yapılandırabilir ve
yanıt verebilirsiniz.
VxPortal, uygun izinlere sahip kullanıcıların yalnızca bir web tarayıcısı kullanarak sabit
bir istemci olmadan sistemden video görüntülemesine olanak vererek video akış
kaynaklarına temel erişim sağlar.

C4037S-C | 9/18/18 3

VideoXpert Enterprise v 3.0 Yazılım
Ürün Teknik Özellikleri



Medya Ağ Geçidi
Medya Ağ Geçidi, video akışını uygun kullanıcılara istendiği gibi yönlendirir. Bir
kullanıcı video akışı isteğinde bulunduğunda, Medya Ağ Geçidi isteği işleme koyar ve
kullanıcının video akışını görüntüleyebilmesi için uygun izinlere sahip olup olmadığına
karar verir. Eğer kullanıcı akışı görüntüleyebiliyorsa, Medya Ağ Geçidi, kullanıcıyı
kamera, kodlayıcı veya kayıt cihazı gibi uygun cihaz ile gerekli şekilde bağlar.
Çekirdek sunucuları gibi Medya Ağ Geçitleri de, 20 kullanıcıyı destekleyen 1000
kameralı veya 200 kullanıcıyı destekleyen 100 kameralı bir sisteme imkan tanıyarak
VideoXpert'e modüler olarak eklenebilir. Medya Ağ Geçitlerini, sisteme medya dağıtım
gerekliliklerine göre ekleyebilirsiniz.

Çekirdek/Medya Ağ Geçidi Kombinasyonu
Yeterli ölçekteki sistemler için ayrık Çekirdek ve Medya Ağ Geçidi sunucularının
avantajlarını kullanabilirsiniz bunun yanında çoğu sistem, VideoXpert sunucunuz için
birleşik Çekirdek ve Medya Ağ Geçidi olarak işlev gören tek bir sunucuyu kolayca
destekleyebilir. Çift görevli sunucu, 2000'den az kameraya ve 100'den az eş zamanlı
kullanıcıya sahip sistemlerden beklediğiniz VideoXpert işlevlerini eksiksiz olarak
sağlar.

VxOpsCenter
VxOpsCenter, kullanıcıların canlı ve kaydedilmiş videoları izleyebilmeleri için çok
uygun bir ortam sağlayan Windows tabanlı bir uygulamadır. Gelişmiş Kod
Çözücülerinin desteğiyle, VxOpsCenter her biri eş zamanlı olarak 25 video akışına
varan kapasitede altı monitöre kadar destek sunar. VxOpsCenter ile kullanıcılar tüm
çalışma alanlarını yapılandırabilir ve geri çağırabilir ve böylece operatörler kolayca
oturum açarak işe başlayabilir.
Bu uygulama kameraları etiketler ve diğer kriterler ile sınıflandıran, kullanıcıların
ihtiyaç duydukları kameraları kolayca bulmalarını mümkün kılan mekanizmalar sağlar.
Kullanıcılar canlı ve kaydedilmiş videolar arasında anında geçiş yapabilir bu da
kesintisiz bir görüntüleme deneyimi sağlar. Uygun izinlerle kullanıcılar, gözetim
faaliyetleriniz içerisinde iş birliği sağlayarak çalışma alanlarını paylaşabilir ve hatta
yanı sekmeleri eş zamanlı olarak da kullanabilir.
VxOpsCenter ayrıca bir İnceleme Modu sağlar. Bu mod aracılığıyla kullanıcılar, bir
incelemenin önemli sahnelerini kapsayan birden çok video klipten oluşan oynatma
listeleri oluşturabilir. Kullanıcılar incelemelerini dışa aktarabilir ve şifreleyebilir, kanıta
dayalı muhafaza ve hızlı erişim için sistemin ağ video depolamasından bağımsız
olarak, incelemeleriyle ilgili klipleri depolayabilir.
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VxOpsCenter modüler eklentileri
destekleyerek gözetim işlemlerinizin
gerektirdiği ek işlevleri operatörlerin
kullanımına açar. Haritalama eklentisi,
operatörlerin haritalar üzerinde kameraları
düzenlemesini ve bulmasını sağlar.
Haritalama ile operatörler, gerek duydukları
görünümleri sağlayan kameraları istedikleri
zaman bulabilir. PlateSmart eklentisi, gelen
ve giden taşıtların takibini sağlamak için plaka numaralarını gösterir. eConnect
eklentisi, gerçek zamanlı oyun bilgilerini bir video üst yazımı olarak görüntüler.

Depolama
VideoXpert Depolama (VXS), VideoXpert sisteminiz için kaydedilmiş videoları
yakalayan çok kullanışlı bir kayıt platformu olan RAID 6 konfigürasyonundadır.
Sistemin işletim sistemi bir SSD içindedir, böylece videolar için daha fazla boş alan
yaratılır ve daha yüksek bir güvenilirlik sağlanır; RAID dizisine ait sabit disk sürücüleri
ön yüklemelidir, böylece arızalı sürücülerin çıkarılıp değiştirilmesi kolaylaşır.
Depolama sunucuları ayrıca hem normal hem de RAID hatası şartlarında performans
seviyesinin korunmasını sağlar. Performans düşüşlerini önler ve tüm kullanıcıların
ihtiyaç duydukları videolara VideoXpert aracılığıyla her zaman ulaşabilmelerini sağlar.
VideoXpert Depolama, üçüncü taraf IP kameralarını ONVIF S ve sürücü paketleri
aracılığıyla yerel olarak destekler, böylece pahalı geçiş arabirimleri olmadan
kameralarınızı VideoXpert ile kullanabilirsiniz.
Depolamayı VxToolbox aracılığıyla yapılandırabilirsiniz, böylece kayıt zaman
çizelgelerini ayarlamak ve kameraları depolama sunucularınıza atamak kolaylaşır.
Depolama, ortamınız açısından önemli olan olayları her zaman yüksek kalitede
yakalayabilmeniz için hareket, alarm ve alarm durumunda hızlanan şeklinde kaydı
destekler. Depolama ayrıca, tek bir depolama sunucusunun çevrimdışı kalması
durumunda bile VideoXpert'in kayda devam etmesini sağlayan yedek kaydı destekler.

Sistem Topolojisi
Kümelemeli VideoXpert Enterprise güvenlik ortamınızın her seviyesinde genişlemeyi
mümkün kılar. Sisteminiz, Çekirdek ve Medya Ağ Geçidini yazılımını çalıştıran tek bir
sunucu ile başlar. Sisteminiz canlı veya kaydedilmiş videoları izlemek için adanmış
VxOpsCenter İstemcileri kullanabilir ya da HTML5 tarayıcı teknolojisinden
yararlanarak istemci yazılım gerekmeden benzer zenginlikte bir sunan sağlayan
VxPortal'ı kullanabilir. Gözetim ihtiyacınız arttıkça tek bir ortamda modüler olarak
genişlemek için sunucu ekleyebilirsiniz veya dağıtık video yönetim ağları için tek
noktadan erişim sağlamak amacıyla çok sayıda VideoXpert Enterprise sistemini
kümeleyebilirsiniz.
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VideoXpert Aksesuar Sunucusu
Nispeten küçük ağlar için NTP, temel DHCP, aktif yük devretme ve yük dengeleme
servisleri sağlamak üzere VideoXpert Aksesuar Sunucusunu kurabilirsiniz. Aksesuar
Sunucusu, VideoXpert içerisinden saati ve adresleme servislerinizi kontrol etmek için
yerel, çok amaçlı bir çözüm sunar.
Aksesuar Sunucusu yük dengeleyici olarak çalıştığında, çok sayıda Çekirdek/Medya
Ağ Geçidi (CMG) sunucusu arasında köprü oluşturup performansı optimize ederken
VideoXpert ağınız için yedekleme sağlar. Aksesuar Sunucusu ile VideoXpert ağınızın
kapasitesini kolayca artırabilir ve sistemin çalışma süresini garantiye alarak
kullanıcıların videolara her zaman erişmesini sağlayabilirsiniz.

Gelişmiş Operatör Kontrolleri
Standart klavye ve fareye ek olarak, VxOpsCenter iş istasyonları bir Gelişmiş Klavye
ile Gelişmiş Fareyi ve KBD5000'i destekler. Gelişmiş klavye, operatörlerin sık
kullandıkları sekmelerin ve çalışma alanlarının kısayollarını eşleyebilecekleri
programlanabilir tuşlar içerir. Yeni Gelişmiş Fare veya varolan KBD5000 ürününüz
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VxOpsCenter kontrollerinin tüm yelpazesiyle eşleşir. Operatör iki kontrolden birini
kullanarak tüm işlemleri gerçekleştirebilir.

EXISTING KBD5000 ENHANCED KEYBOARD ENHANCED 3D MOUSE

Teknik Özellikler
Minimum Sistem Gereksinimleri1

Öğe Çekirdek/CMG Medya Ağ Geçidi OpsCenter Depolama

İşlemci Intel® Xeon® E3-1276 v3
Bellek 32GB DDR3 ECC 8GB DDR3ECC olmayan 32GB DDR3ECC
İşletim
Sistemi

Microsoft® Windows® Server 2012 veya
20162

Windows 7 SP1 veya
üstü (64 bit) veya
Windows 10 (64 bit)

Microsoft®
Windows® Server
2012 veya 20162

Minimum
Depolama
Alanı

480GB 120GB 200GB

IP sürümü IPv4 ve IPv6
Video
Sistem

Intel HD Graphics P4700 veya daha iyisi VGA arabirimi3

Arabirim Gigabit Ethernet (1000Base-T)
1 Yalnızca yazılım dağıtımları antivirüs yazılımı yüklü olmadan test edilmiştir.
2 Sunucu işletim sistemi desteklenmekle birlikte sunucu işletim sisteminde VxOpsCenter desteklenmez.
3VxS modelleri web kullanıcı arabirimi ile uzaktan yapılandırılmak için tasarlanmıştır.

Yazılım Lisansları, Sunucular ve İş İstasyonu Modelleri
VideoXpert Enterprise yazılım paketiniz için model numarası oluşturmak için
aşağıdaki tabloyu kullanın. Model numaranız seçmek istediğiniz dağıtımdan ve
kurmak istediğiniz model/yazılım ürününden oluşur. Örneğin bir Enterprise Çekirdek
lisansı için model "E1-COR-SW" olur. VideoXpert Depolama ve Kümeleme özellikleri
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için kamera lisansları kullanmanız gerekir ve Depolama ve Kümeleme kullanan her
kamera tek bir lisansı (tekli veya 32 adetlik paketler halinde sunulur) kullanır.

l VxOpsCenter yazılımı lisans gerektirmez. Yazılımı sistem gereksinimlerini
karşılayan herhangi bir iş istasyonuna yükleyebilirsiniz.

Nispeten büyük dağıtımlar için ağ ve sistem tasarımının karmaşıklığından dolayı
VideoXpert Kümeleme ya eğitim belgesi gerektirir ya da kurulumun Pelco
Professional Services tarafından yapılmasını gerektirir. Enterprise dağıtımları için
gerekli olmasa da sistem kurulumunu yapan kişilerin ve yöneticilerin Pelco onaylı
olması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Model Açıklama

E1-COR-SW Çekirdek yazılım lisansı
E1-MGW-SW Medya AğGeçidi yazılım lisansı
E1-VXS-SW Depolama yazılım lisansı
E1-1C-SUP1 Yazılım yükseltme aboneliği; bir yıl boyunca yükseltmelere hak kazanmanızı sağlar
E1-1C-SUP3 Yazılım yükseltme aboneliği; üç yıl boyunca yükseltmelere hak kazanmanızı sağlar
E1-1C Bir kamera lisansı
U1-AGG-1C (İsteğe bağlı) Tek kamerayı yönetmek için Kümeleme yükseltme lisansı

VideoXpert Oynatıcı
VxPlayer, VideoXpert'ten yapılan güvenli dışa aktarımların şifresini çözer, bunları
doğrular ve oynatır. Oynatıcıyı, dışa aktarılan bir video dosyasıyla birlikte doğrudan
VideoXpert'ten indirebilir veya onu Pelco.com adresinden indirebilirsiniz. Aşağıdaki
bölümlerde VxPlayer çalıştıran VideoXpert makinesi olmayan makineler için minimum
sistem gereksinimleri belirtilmiştir.

Donanım Gereksinimleri
l Çift Çekirdekli i5 2,67 GHZ

l 4 GB RAM

l 200+ GB boş HDD alanı

l OpenGL 3.0 veya üstünü destekleyen GPU

l 1024 x 768 veya daha yüksek ekran çözünürlüğü

l 100/1000 Ethernet Ağ Arabirim Kartı

l Ses Kartı
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Yazılım Gereksinimleri
l Windows 7 Pro veya Ultimate 64 bit veya üstü

l .NET 4.6.1 veya üstü

l OpenGL 3.0 veya üstü

l Direct3D 9 veya üstü

Güvenlik
VideoXpert aşağıdaki güvenlik özelliklerini içerir:

l İstemci kimliği doğrulama

l Şifrelenmiş biçimde depolanan parolalar

l Yapılandırılabilen roller ve izinler

l Kullanıcı eylem raporları

l HTTPS üzerinden TLS tabanlı şifreleme

l Antivirüs ile çalışma desteği

l Dışa aktarılanları şifreleyebilme

l NTP kullanılarak eşitlenen sistem saatleri

Desteklenen Diller
VxOpsCenter ve VxToolbox arabirimleri aşağıdaki dillerde kullanılabilir:

l Arapça

l Brezilya Portekizcesi

l Almanca

l Fransızca

l İtalyanca

l Korece

l Rusça

l Basitleştirilmiş Çince
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l Latin Amerika için İspanyolca

l Türkçe

VideoXpert Aksesuar Sunucusu
l ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık güç kablolarına sahip VX-A3-ACC VideoXpert
Aksesuar Sunucusu

VxOpsCenter İstemcisi İsteğe Bağlı Aksesuarları
l 3DX-600-3DMOUSE Gelişmiş 3B Fare ve Kumanda Kolu

l Y-U0023-G910KBD Gelişmiş Klavye

l A1-KBD-3D-KIT2 Gelişmiş Klavye ve 3B Fare Birleşik Kiti

Standartlar/Kuruluşlar
l Pelco, MPEG-4 Industry Forum üyesidir

l Pelco, Universal Plug and Play (UPnP) Forum, Steering Committee
(Yönlendirme Komitesi) üyesidir

l Pelco, Universal Serial Bus (USB) Implementers Forum üyesidir

l Pelco, Uluslararası Standartlar Örgütü/Elektroteknik Komisyonu (ISO/IEC) Ortak
Teknik Komite 1(JTC1), "Bilgi Teknolojileri", Alt Komite 29, Çalışma Grubu 11'e
katkı yapmaktadır

l Uyum, ISO/IEC 14496 standardı (diğer adıyla MPEG-4)

l Uyum, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tavsiye G.711, "Ses
Frekanslarının Darbe Kod Kiplenimi (PCM)"

l Uyum, Açık Ağ Video Arabirimi Forumu (ONVIF) S Profili
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