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المراقبةوبرنامجللتوسيعالقابلالفيديوإدارة
المنتجميزات

lاألخطارتقييمأنظمةيجمعالمشاريعمستوىعلىمراقبةإدارةنظام
واالستقصاء،للتقييم،االستخداموسهلةواحدةواجهةفيالمتعددة

للحوادثواالستجابة

lالعادي،أوالجديدبالمستخدمصلةذاتاالستخدامسهلةتحكمعناصر
األمنيللخبيرقوةاألكثرالمفاتيحلوحةاختصاراتتسمححينفي

جهددوناألخرىوالمعلوماتالفيديوعبرالسريعالتنقلعلىبالقدرة

lيدعمMJPEG،وMPEG-4،وH.264،وH.265
lوظيفةإنEnterpriseMonitorWall،منكجزءأويدويًاذلكويتمبالنظام،متصلةشاشةأيعلىفيديوأيبعرضوتسمحمدمجة

القواعدلمحركاالستخداموسهلةقويةمستخدمواجهة
lبقاءيضمنالنظاممكوناتكلفيوتكرارمنفصلةتوسيعقابليةVideoXpert Enterpriseدائمًااألعطالومقاومةالمناسب،بالحجم
lاليوماألسواقفيسهولةاألكثرالفيديووتجربةفيديومكالماتأسرعتوصل
lكاميراتباستخدامالصورةتصحيحلعمليةورائعًاسريعًاانتقاالًتقدم®Optera®وEvoمنPelco
lتدعمPelco Camera LinkالكاميراتنظاممساراتتتعقبالتيPTZعرضطرقإلىOpteraلحظةفيالبانورامية
lمنبسالسةالتحويليوفرVideoXpertTM Professional

lألنظمةترحيلمساراتيوفر®Endura®وDigital Sentry
lالفيروساتمكافحةوبرامجالحمايةجداربرامجتستخدمالتيالبيئاتيدعم
lخوادممنواألدوارالمستخدمينباستيراديقومLDAPاألحاديالدخولتسجيلوتمكيناإلدارية،النفقاتلتقليلالحالية)SSO(
lعلىيعتمد®Microsoft® Windowsوالصيانةاإلعدادلسهولة
lاالفتراضيةالذاكرةنظاممنيتحققVMSالبسيطالشبكةإدارةبروتوكولباستخدامالكاميراوصحةSNMPيتوفر)VxSNMPمجانًا

المنفصل)للتنزيل
lألوامراإلنصاتإمكانيةASCIIومنفذالتسلسليالرقممنفذعلىEthernetخدمة(تتوفرواحدوقتفيASCIIمنفصل)مجانيكتنزيل
lحالةفيتغييرحدوثعندالمحددةاإلجراءاتوتنفيذاألجهزةمناإلنذارأجهزةجسعلىوالقادرةاألحداث"،مراقبة"خدمةميزةيتضمن

منفصل)مجانيكتنزيلVideoXpertفياألحداثمراقبةخدمة(تتوفراإلنذار
lنهايةنقاطمعخارجية،لجهاتتابعينلعمالءالمتزامنةالفيديوإشاراتكشفعلىالقدرةRTSPعميلتطبيقاتصالتتيحللتخصيصقابلة

مجانًا)منفصلكتنزيلVxConnectخدمة(تتوفرVxConnectخدمةعبرVideoXpertنظامبإشارة
lالويبعلىالقائمالعميليسمحVxPortalبرنامجأيتثبيتدونالفيديووتصديربعرض
lيوفرVxToolboxوإجراءاتالنظام،وتهيئةالتراخيص،إدارةإلىالنظامإلىجديدةكاميراإضافةمنالتهيئة،عملياتلكلبسيطةواجهة

االحتياطيةالنسخ
lإلىالوصولفيالتحكممناألشياءلجميعومركزيةتفاعليةمستخدمتجربةداخلوأصليةخارجيةمعلوماتأنظمةللتوسيعالقابلةالبنيةتقدم

الترخيصلوحةعلىالتعرف
lالعالماتطريقعنأوللمجلدات،التقليديالشجريالعرضباستخدام–تريدكمااألخرىواألجهزةبكالخاصةالكاميراتبتنظيمقم

مدهشبشكلسريعةاألجهزةعنبحثلعملياتبسالسةبينهمابالتبديلوقمالعالمات،ومجموعات
lإنتلقائيًاوالصوتالفيديوبتنزيلوتقومالمحلية،الكاميراتسجيلفيفجوةحدوثعندالمؤقتللتخزينللفجوةالتلقائيالملءوظيفةتعمل)

الفجوةلملءوجد)
lمعالمتوافقةوالكاميراتاألجهزةيدعمONVIF SوG
lمضيفأسماءيدعمDNSمعالمتوافقةللكاميراتONVIFوكاميراتPelco
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lالمخاطرإدارةإطارويدعميتيح)RMF(وFIPS 104-2
lاستخدمVxOpsCenter Clientأداةيستخدمكمبيوترجهازأيمنبعدعنتحققأوبك،الخاصالمراقبةنظاممعللتفاعلالقوي

المتوفرالويبمستعرض

lتعيينمحركيوفرGISفيالمختلفةواألرضياتالمواقع،وخرائطالعالمية،الخرائطبينالبرقبسرعةتفاعالًكليًاوالجديداالختياري
ذلكمنوأكثراإلنذار،ومعلوماتالخريطة،علىكاميرالكلفوريًاوصوالًنفسهالوقتفييوفربينماالواحدة،الخريطة

lللعميلالمملوكةلألجهزةالمالئمالترحيلأوللقياسالقابللألداءفقط،البرامجحلفيمتاح
lكاميرافيالتحليليةالعملياتوإنذارالفعليالوقتفيالحركةشاهدPelcoوملفاتالتشغيل،وإعادةالفعلي،الوقتفيالكاميراعلىكطبقة

اإلنذارونوعشدةحسبالمُسجلةالفيديومقاطععنوابحثالتصدير،

عامةنظرة
تقدمكاميرا،10000أوكاميرا100تتضمنعمليتككانتسواءحجم.بأيالمراقبةعملياتلمالءمةالمصممالفيديوإدارةحلVideoXpertإن

VideoXpertًلكنالفيديو.مواردوإدارةوتسجيل،لعرض،حالVideoXpert Enterpriseإلدارةحلفهوفيديو،إدارةنظاممجردمنأكثر
التنبؤإمكانياتلتوفيراألخرى،البياناتإلىوإسنادهمصدرأيمنالبياناتعلىللحصولصُممالشركات،فيالفيديومقاطععلىالمرتكزةالبيانات

عميل.لكل

VideoXpertمنتجاتتتوفر Enterpriseالحالية.الفيديومقاطعإدارةأجهزةعلىوكذلكالخاصة،أجهزتكعلىتثبيتهايمكنكبرامجكتوزيعات
VideoXpertإلىالحاليةاألنظمةوتقديمالخاصةأجهزتكبرمجةبإعادةهذالكويسمح Enterprise.

الخاصةالمراقبةاحتياجاتمعتناغمفيالتطورللنظاميتيحمماواحدة،بيئةضمنالتوسيعوقابليةالتكرارلتوفيرVideoXpertخوادمتجميعيمكن
اإلضافيةالموارددعمللنظاميتيحمماالتخزينية،والسعةالخوادمإضافةيمكنكالتسجيل،أجهزةأوالمستخدمينأوالكاميراتبإضافةتقومبينمابك.

VideoXpertلـويمكنبللتوقعاتك.مناسبأداءوتقديم EnterpriseأنظمةتجميعVideoXpert،أنظمةوربطاألخرىVideoXpert
متعددة.مواقععلىيحتويمشتركفيديوإدارةنظاموصيانةبناءللمسؤولينيمكنالتجميع،خاللمنواحدة.واجهةفيالمتعددة

لمعظممعروفًايكونأنالمفترضومنبسرعة،إعدادهويمكنتثبيته،يسهلفإنه،WindowsلمنصاتمصممVideoXpertألنونظرًا
أنالمبسطةالواجهاتتضمنلديك.الحاليةالشبكةنظاممعالتكيفالسهلمنيجعلمماوالمتعدد،األحاديالبثنقلأوضاعالنظامويدعمالمستخدمين.
وتهيئةاألجهزة،بياناتقاعدةوإدارةالنظام،تهيئةيمكنك،VxToolboxأدواتمننسبية.بسهولةواستخدامهالنظاماعتماديمكنهمالمستخدمين
Opsبرنامجخاللمنالتسجيل.أجهزةإلىالكاميراتوتعيينواألذونات،المستخدمين Center،الجودةعاليفيديوإلىالوصولللمشغلينيمكن
قوية.استقصاءوأدوات

بمعاييرVideoXpertلتصميمنظرًاباألوضاع.والوعيالسيطرةلتقديماألخرىالبناءوأنظمةالماديةاألمانأنظمةمعVideoXpertدمجيمكن
النظملمصنعييسمحمماالمخصص،التقنيوالدعم)،SDK(البرامجتطويرومجموعاتكاملة،)API(برمجةتطبيقواجهةيشملفإنهمفتوحة،
منباالختيارللمستخدمينيسمحمماالخارجية،IPكاميراتVideoXpertيدعمكما.VideoXpertإمكانياتمنتستفيدواجهاتبتطويراألخرى

النظام.تهيئةعندالخارجيينوالشركاءPelcoمنالكاميراتخياراتمنالمئاتبين

الجزءيؤديالتخزين.وخادم،VxOpsCenterوتطبيقالوسائط،وبوابةاألساسي،الجزءرئيسية:برمجيةمكونات4منVideoXpertيتكون
والعملياتالبيانات،حزموتوجيهواألذونات،المستخدمحقوقوإدارةالنظام،بياناتقاعدةعلىالحفاظمعالمركزية،اإلدارةعملياتاألساسي
الشبكةسواءالشبكة،إلىالوصولمستوياتجميعمنالمستخدمينتلقيضمانمعالفيديو،طلباتجميعمعالوسائطبوابةتتعاملاألخرى.المركزية
VxOpsCenterإنلتطبيقهم.الفيديومنالمناسبللنوعالجوال،شبكةأو)WAN(الكبيرةالشبكةأو)LAN(المحلية Clientالمشغل،وحدةهو
التخزينخادميعملالنظام.أنحاءجميعفيعنهواالستقصاءالفيديوإلىالوصولللمستخدمينيمكنخاللهامناالستخداموسهلةقويةواجهةويوفر

)VXS(المستخدمين.إلىالمسجّلالفيديووتوصيلالفيديوتسجيلعلى

األساسيالجزء
،VxToolboxمعاألساسيالجزءيعملالتسجيل.وأجهزةالكاميراتبياناتقاعدةعلىيحافظفهو،VideoXpertنظامقلبهواألساسيالجزء
التيالنظامووظائفاألجهزةتحديدمعالمستخدمين،وحساباتأذوناتإدارةيمكنك،VxToolboxخاللمنالنظام.وإدارةتهيئةخاللهمنويمكنك
األحداثتهيئةأيضًايمكنكأسرع.بشكلالنظامداخلواألجهزةالكاميراتلتنظيموتعيينها"العالمات"تكوينيمكنكإليها.الوصولللمستخدمينيمكن

النظام.داخلإليهاواالستجابة

الوسائطبوابة
بوابةفإنمتزامنة،فيديوإشارةالمستخدمينأحديطلبعندماالطلب.حسبالمالئمينالمستخدمينإلىالفيديوبياناتحزمتوجهالوسائطبوابةإن

عرضللمستخدمالممكنمنكانإذاال.أمالمتزامنةالفيديوإشارةلعرضالمناسبةاألذوناتيمتلكالمستخدمكانإذاماوتحددالطلبتقيّمالوسائط
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الضرورة.عندالتسجيلجهازأوالتشفير،جهازأوالكاميرا،-المناسببالجهازبالمستخدمتتصلالوسائطبوابةفإناإلشارة،

بدعمكاميرا1000علىيحتويالذيللنظاميسمحممامجزأة،بصورةVideoXpertإلىالوسائطبوابةإضافةيمكناألساسي،الجزءخوادممثل
توصيلاحتياجاتمعبالتناغمالنظامإلىالوسائطبواباتإضافةيمكنكمستخدم.200بدعمكاميرا100علىيحتويالذيالنظامأومستخدمًا،20

الوسائط.

األساسيالوسائط/الجزءبوابةدمج
سريعبشكلتتمكناألنظمةمعظمفإنالكافي،النطاقذاتلألنظمةالمنفصلةالوسائطوبوابةاألساسيالجزءخوادممناالستفادةيمكنكأنهحينفي
المهاممزدوجةالوسائطبوابةاألساسي/الجزءيوفرلديك.VideoXpertلخادممجتمعةوسائطوبوابةأساسيكجزءيعملواحدخادمدعممن

واحد.وقتفيمستخدم100وكاميرا2000منأقلعلىتحتويالتيلألنظمةتتوقعهاالتيVideoXpertوظائفمنكاملةمجموعة

VxPortal
VxPortalووالتشغيلالمباشرللتشغيلاستخدامهويمكنالويب،علىيعتمدقويعميلعنعبارةPTZ.واإلقرارالمرحالت،تنشيطأيضًاويمكنه
يستخدمالسلسة.التصديرعملياتوبدءالكاميرا،وأرقامأسماءوتحريرمرجعية،إشاراتوإنشاء،Opteraكاميراتتشويهوإلغاءباألحداث،

VxPortalنظامإلىبُعدعنالوصولتوفيرتيسيرعلىيعملمماالقياسية،الويبمنافذVideoXpertعبرلديكMJPEGوH.264.

VxOpsCenterالمحسنةالتشفيرفكوأجهزةالعملومحطات
المباشرةالفيديوهاتمشاهدةخاللهامنللمستخدمينيمكنمثلىبيئةويوفر،WindowsإلىيستندتطبيقعنعبارةVxOpsCenterإن

25إلىيصلماعرضيمكنهمنهاوكلشاشات،6إلىيصلماVxOpsCenterتطبيقيدعم،VXعملمحطاتدعمخاللمنوالمسجلة.
التشغيلأجهزةيمكّنمماواسترجاعها،الكاملةالعملمساحاتتهيئةالمستخدمونيستطيع،VxOpsCenterتطبيقخاللمنمتزامنة.فيديوإشارة
العمل.فيللبدءسريعبشكلالدخولتسجيلمن

التيالكاميراتعلىالعثورالمستخدمينعلىالسهلمنيجعلمماأخرى،ومعاييرالعالماتخاللمنالكاميراتلترتيبآلياتالتطبيقيوفر
يمكنالمناسبة،األذوناتمعسلسة.عرضتجربةيضمنمماسريع،بشكلوالمسجّلالمباشرالفيديوبينالتبديلللمستخدمينيمكنإليها.يحتاجون

الخاصةالمراقبةعملياتإطارفيالتعاونيتيحمماواحد،وقتفينفسهاالتبويبعالماتاستخدامبلالعمل،مساحاتمشاركةأيضًاللمستخدمين
بك.

تشملالتيالمتعددة،الفيديومقاطعمنالتشغيلقوائمإنشاءللمستخدمينخاللهمنيمكنالذياالستقصاء،وضعVxOpsCenterتطبيقيوفركما
بعيدًابهمالخاصباالستقصاءصلةذاتمقاطعوتخزينوتشفيرها،بهمالخاصةاالستقصاءاتتصديرللمستخدمينيمكناالستقصاء.منمهمةمشاهد
السريع.والوصولآمنبشكلاألدلةلحفظالنظامشبكةفيالفيديوتخزينعن

معالنمطية،اإلضافيةالمكوناتVxOpsCenterتطبيقيدعم
عملياتقبلمنمطلوبهوكماللمشغلينإضافيةوظائفتقديم

يمكّنبالتعيينالخاصاإلضافيالمكونإنبك.الخاصةالمراقبة
المخططات.علىعليهاوالعثورالكاميراتترتيبمنالمشغلين

توفرالتيالكاميراعلىالعثورللمشغلينيمكنالتعيين،خاللمن
إليه.يحتاجونالذيالوقتفيإليهايحتاجونالتيالعرضطريقة
الفرصةللمستخدمينVxMapsفيالوصولفيالتحكمدعميقدم

فيبالتحكمأيضًالهمويسمحالمبنى،فياألبوابحالةلعرض
VideoXpertاإلضافيالمكونإناألبواب.أقفال Plates

وتذهب.تأتيوهيالمركباتلتتبعالترخيصلوحةأرقاميعرض

التخزينيةالسعة
طرزمنالعديددعمVXSلـيمكنالكاميرا،تشغيلبرامجمستخدمخاللمناألداء.عاليبرامجتطبيقبأنه)VideoXpert)VXSتخزينيتسم

تهيئتهايمكنبحيثالساخناالستعدادأوالدافئاالستعدادوضعفيالفشلتجاوزتهيئةعملياتVXSيدعمتقريبًا.الكاميراتبائعيجميعمنالكاميرا
يحتويلديك،المتوفرةالقرصمساحةمناستفادةأقصىلتحقيقإليها.الوصولإمكانيةوتوفيردائمًاببياناتكاالحتفاظيضمنمماكبير،بشكلللتوافر
VXSلك.بالنسبةأهميةاألكثرالفيديوبجودةالتضحيةدوننظامكعلىبالبياناتاالحتفاظتمديدلكيتيحمرنجدولةمحركعلى

VideoXpertيدعم StorageكاميراتمحليًاIPوالتشغيلبرامجحزمخاللمنالخارجيةONVIF S،الخاصةالكاميراتجلبمنتتمكنحتى
مكلفة.ترجمةواجهاتدونVideoXpertإلىبك
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تخزينالتخزينيدعملديك.التخزينخوادمإلىالكاميراتوتعيينالتسجيلجداولضبطيسهلمما،VxToolboxخاللمنالتخزينتهيئةيمكنك
مختلفةاحتفاظأوقاتضبطيمكنكعالية.بجودةببيئتكالصلةذاتاألحداثالتقاطدائمًايمكنكبحيثالتضخم،إنذارأنماطوتسجيلواإلنذارالحركة
استمراريضمنممامتعددة،تسجيلأجهزةإلىالكاميراتتعيينخاللمنالمتكررالتسجيلالتخزينيدعمكماكاميرات.مجموعةلكلأوكاميرالكل

VideoXpertمتصل.غيرواحدتخزينخادمأصبحإذاحتىالفيديوتسجيلفي
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النظامبنية
VideoXpertيتيح Enterpriseوبوابةاألساسيالجزءبتشغيليقومواحدبخادمنظامكيبدأاألمان.بيئةمنمستوىأيفيالتوسعالتجميعمع

VxOpsCenterنظامكيستخدمأنيمكنالوسائط. Clientsاستخداميمكنهأووالمُسجلة،المباشرةالفيديومقاطعلعرضالمخصصVxPortal،
المراقبةاحتياجاتزادتكلماأدوات.برنامجإلىالحاجةدوننفسهاالغنيةالتجربةلتقديمHTML5المستعرضتكنولوجيامنبالكامليستفيدوالذي
VideoXpertأنظمةتجميعيمكنكأوواحدة،بيئةداخلمجزأبشكلللتوسيعخوادمإضافةيمكنكبك،الخاص Enterpriseنقطةلتوفيرمتعددة
الموزعة.الفيديوإدارةلشبكاتواحدةوصول
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المحسّنةالمشغلتحكمعناصر
لوحةتشملالعادية.المفاتيحولوحةالماوسإلىباإلضافةوذلك،KBD5000والمحسّن،والماوسالمحسّنة،المفاتيحلوحةالعملمحطاتتدعم

تعيينيتملديهم.المفضلةالعملومساحاتالتبويبلعالماتاختصاراتتعيينخاللهامنللمشغلينيمكنوالتيللبرمجةقابلةمفاتيحالمحسّنةالمفاتيح
منأيأداءللمشغليمكن.VxOpsCenterفيالتحكمعناصرمنالكاملةللمجموعةطبقًالديكالموجودةKBD5000أوالجديدالمحسّنالماوس
التحكم.أجهزةأحدباستخدامكلهاأوالعمليات

الفنيةالمواصفات
1النظاممتطلباتمناألدنىالحد

التخزينيةالسعةOpsCenterتطبيقالوسائطبوابةCMGاألساسي/الجزءالعناصر

®Intelالمعالج Xeon® E3-1275 v3

DDR3بايتجيجا32الذاكرة
ECC

DDR3بايتجيجاDDR3232بايتجيجاDDR38بايتجيجا8
ECC

®Microsoftخادمالتشغيلنظام Windows® 20163Windowsأو2012 7 SP1أو
أوبت)-64(أحدث

Windows بت)-64(10

Microsoft®
Windows® Server

20163أو2012

األدنىالحد
للسعة

التخزينية

بايتجيجا200بايتجيجا120بايتجيجا480

IPv6وIPIPv4إصدار

الفيديو
النظام

Intel HD Graphics P4700واجهةأفضلأوVGA4

Gigabitالواجهة Ethernet)1000Base-T(

الفيروسات.مكافحةبرامجتثبيتدونفقطالبرامجأنظمةاختبارتم1
بايت.جيجا16هوVxToolboxتثبيتمعOpsCenterتطبيقعمللمحطاتالمطلوبةللذاكرةاألدنىالحد2
الخادم.تشغيلنظامفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،الخادمتشغيلنظامأنمنالرغمعلى3
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الويب.علىمستخدمواجهةخاللمنبعدعنتهيئتهالتتممصممةVxSطرزإن4

VideoXpertمُشغِّل
منمباشرةًالمشغلتنزيليمكنكتشغيلها.وإعادةمنهاوالتحققVideoXpertمنالمؤمنةالتصديرملفاتتشفيرفكعلىVxPlayerيعمل

VideoXpertمنتنزيلهيمكنكأومصدّرفيديوملفإلىباإلضافةPelco.com.تتبعالالتياألجهزةمتطلباتمناألدنىالحدالتاليةاألقسامتُحدد
VideoXpertوتشغلVxPlayer.

األجهزةمتطلبات
lDual Core i5 هرتزجيجا2.67
l4العشوائيالوصولذاكرةمنبايتجيجا)RAM(
l+200الصلبةاألقراصمحركاتمنخاليةمساحةأكثرأوبايتجيجاHDD
lGPUالمفتوحةالرسوماتمكتبةتدعمOpenGL أعلىأو3.0
l1024الشاشةدقةx768أعلىأو
l1000/100إيثرنتشبكةواجهةبطاقةEthernet Network Interface Card
lصوتبطاقةSound Card

البرامجمتطلبات
lWindows 7 ProأوUltimate64،أوبتWindows 10 Pro64بت
l.NET أعلىأو4.6.1
lالمفتوحةالرسوماتمكتبةOpenGL أعلىأو3.0
lDirect3D أعلىأو9

الحماية
التالية:الحمايةميزاتVideoXpertيشمل

lالعميلمصادقة
lفقطمشفرةبصيغةالمروركلماتتخزين
lللتهيئةالقابلةوالوظائفاألذونات
lالمستخدمإجراءاتتقارير
lبروتوكولعلىتعتمدالتيالتشفيرعملياتTLSبروتوكولخاللHTTPS
lالفيروساتمكافحةبرامجمعالتشغيليدعم
lالتصديرملفاتتشفيرعلىالقدرة
lبروتوكولباستخدامالنظامساعاتتزامنNTP
lلـصحتهامنالتحققتمالتيالنمطيةالتشفيروحداتدمجFIPS 140-2
lلتهيئةالتوجيهيةالمبادئFISMA/NIST–عمليةخاللمنالنظامبتوثيقتقومالتيالمؤسساتالدليلهذاسيساعدRMFبهاالخاصة

حول:بمعلومات

النظامتصنيفكيفية–
بهاالمعمولNISTعلىالمعتمدةاألمنيةالتحكمعناصر–
NISTإلىالمستندةاألمنيةالتحكملعناصرVXتنفيذكيفية–
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lامتثالاختبارFISMA/NIST–تثبيتيتمVideoXpertلـممثلنظامعلىFISMAبوكالةالخاصةالتوجيهيةالمبادئتطبيقمع
DISA(اآلمنةالفنيالتنفيذوإرشاداتالدفاعية،المعلوماتأنظمة STIG(اآلمنةالفنيالتنفيذإرشاداتتشتملوظيفتها.جدوىواختبار
يلي:ماعلىالمطبقة

–Microsoft Windows VxToolboxوVxOpsCenterلـ10
–Microsoft Windows Server VxMediaوبوابةVxCoreلـ2016
–Microsoft .Net Framework 4
–Microsoft Internet Explorer 11
Microsoftحمايةجدار– Windowsبهالخاصالمتقدمواألمان
–Postgres Database 9.xلـVxOpsCenterوVxToolbox

المدعومةاللغات
التالية:باللغاتVxPortalوVxOpsCenterواجهاتتتوفر

lالعربيةاللغة
lالبرازيليةالبرتغاليةاللغة
lاأللمانية
lالفرنسية
lاإليطالية
lالكورية
lالروسية
lالمبسطةالصينية
lالالتينيةأمريكابلدانفياإلسبانية
lالتركية

المعايير/المنظمات
lشركةPelcoالصناعةمنتدىأعضاءأحدهيMPEG-4
lPelcoالعالميوالتشغيلالتركيبمنتدىأعضاءأحد)UPnP،(القيادةلجنة
lشركةPelcoالعامالتسلسليالناقلمصنعيمنتدىأعضاءأحدهي)USB.(
lشركةPelcoوالكهربيةالفنيةالقياسي/اللجنةللتوحيدالدوليةالمنظمةمساهميأحدهي)ISO/IEC(1المشتركةالفنيةواللجنة)JTC1(

11العملفريقالمعلومات"،"تكنولوجيالـ29رقمالفرعيةواللجنة
l،معيارالتوافقISO/IEC )MPEG-4باسمكذلك(المعروف14496
l،لالتصاالتالدولياالتحادتوصياتالتوافق)ITU(G.711،النبضرمز"تعديل)PCM(الصوت"لترددات
l،المفتوحةالشبكةفيديوواجهةمنتدىالتوافق)ONVIF(Profile S

العملمحطةوطرزوالخوادم،البرامج،تراخيص
VideoXpertبرامجلمجموعةطرازرقمإلنشاءالتاليالجدولاستخدم Enterprise.ومنتجباختيارهترغبالذيالتوزيعمنالطرازرقميتكون
Enterpriseرخصةالمثال،سبيلعلىتثبيته.تريدالذيالبرنامجأوالطراز Coreالطرازبرقمترقيمهاتم"E1-COR-SW."لمزايابالنسبة
واحدًا.ترخيصًاتستهلكسوفالتجميعأوالتخزينمنتستفيدكاميراوكلالكاميرا،تراخيصاستخدامعليكيجب،VideoXpertوتجميعتخزين

النظام.متطلباتفيهاتتوفرعملمحطةأيعلىالبرنامجتثبيتيمكنكترخيص.وجودVxOpsCenterبرنامجيتطلب المالحظة:
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خطةأيضًاالمطلوبمنفإنه،VideoXpertلبرنامجالترقياتلتمكينقناة.ترخيصVideoXpertنظامعلىتشفيركاميرا/جهازكلتتطلب
نشطة.)SUP(برنامجتحديث

VideoXpertيتطلبأكبر،توزيعاتلتحقيقالنظاموتصميمالشبكةلتعقيدنظرًا Enterpriseالتثبيتتنفيذيتمأنوإماتدريب،شهادةإماالمُجمع
فيذلكيشترطالبينما،Pelcoمنمعتمدينالنظامبتركيبوالقائمونالمسؤولونيكونأنبشدةيُوصى.Pelcoلدىالصيانةمحترفيأحدبواسطة
.Enterpriseتوزيعات

الوصفالطراز

E1-COR-SWاألساسيالجزءبرنامجترخيص

E1-MGW-SWالوسائطبوابةبرنامجترخيص

E1-VXS-SWالتخزينبرنامجترخيص

E1-1C-SUP1لكلفقطواحدًاواحد.يتطلبعاملمدةترقياتعلىللحصولالحقالبرنامج)تحديث(خطةالحاليالقناةترخيصتمديديمنحك
قناة.

E1-1C-SUP3فقطواحدًاأعوام.يتطلبثالثةلمدةترقياتعلىللحصولالحقالبرنامج)تحديث(خطةالحاليالقناةترخيصتمديديمنحك
قناة.لكل

E1-1CلـواحدةكاميراترخيصVideoXpert Proواحدةسنةلمدةالبرنامجلتحديثخطةإلىباإلضافة

E1-NSM-1UPيمكِّنVxEnterpriseاستخداممنEndura NSM5200/NSM5300قناة.100إلىيصلبمامزودتخزينكجهاز

U1-AGG-1C(اختياري)المهنية.الخدماتباستخدامينصحواحدة.كاميراإلدارةالتجميعترقيةترخيص

العمللمحطة
lVX-A3-SDDالمتحدةوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروربا،فيالكهربائيةاألسالكمعالمشتركالعرضتشفيرفكجهاز
lVX-A3-ACCخادمAccessory Serverالمتحدةوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروربا،فيالكهربائيةاألسالكمع
l3DX-600-3DMOUSEالمحسّناألبعادثالثيوالماوسالتحكمعصا
lY-U0023-G910KBDالمحسّنةالمفاتيحلوحة
lA1-KBD-3D-KIT2األبعادثالثيوالماوسالمحسّنةالمفاتيحلوحةمجموعة
lمفاتيحلوحةKBD5000للتحكموعصامفاتيحلوحةبهزة/إغالق،مزودة
lشاشةLEDبالكاملالدقةعاليةPMCL622بوصة22مقاس
lشاشةLEDبالكاملالدقةعاليةPMCL624بوصة24مقاس
lشاشةLEDبالكاملالدقةعاليةPMCL632بوصة32مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL643Kبوصة43مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL649Kبوصة49مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL655Kبوصة55مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL665Kبوصة65مقاس

C4037S-F.a | 06/199

VideoXpert Enterprise v 3.5 Software

الفيديوإدارةحلولالمُنتجمواصفات



InternationalStandardsOrganization
Registered Firm; ISO 9001QualitySystem

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States

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

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

www.pelco.com

PelcoوشعارPelcoبمُنتجاتالمُرتبطةالتُجاريّةالعالماتمنوغيرهماPelco،لشركةمُسجَّلةتجاريةعالماتهيالمنشورهذافيإليهاالمُشارPelco, Inc.لها.التابعةالشركاتأو
ONVIFوشعارONVIFلشركةتجاريّتانعالمتانهماONVIF Inc..للتغييرتوفُّرهومدىالمُنتجمواصفاتتخضعالمعنية.للشركاتمملوكةاألُخرىوالخدماتالمُنتجاتأسماءجميع

إشعار.دون
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