
VideoXpert Professional v 3.0
المراقبةوبرنامجللتوسيعالقابلالفيديوإدارة
المنتجميزات
lوظيفة"VideoXpertللمواقعالصندوق"في

الحجمومتوسطةالصغيرة

lالمعلوماتتكنولوجيامعومتوافقاإلعدادسهل—
والمتعددةاألحاديةالبثبيئاتأجلمنتصميمهتم

Microsoft®باستخدام ®Windowsوالصيانةالتهيئةلسهولة

lالمختلفةالمواقعاحتياجاتليدعمالمختلفةاألجهزةتهيئةعملياتفيمتوفر

lوالكاميراتالخليةتصاميمذلكفيبماالشاشة،حوائطيدعم

lتسجيلجهازلكلالثانيةفيبايتميجا450إلىالنقلمعدليصل

lبالشبكةالمتصلالتخزينيدعم)NAS(بالفيديواالحتفاظعمليةنطاقلتوسيع

lيشملVxToolboxالخوادممنأكثرأولواحدالبسيطةللتهيئة

lمنالصغرمتناهيةالتعديالتأيضًاويدعمالمستخدم،علىسهلةاإلنشاءعمليةتجعلمسبقًامحددةوظائفيشمل
المستخدمأذونات

lبسرعةاألحداثواسترجاعللخوادمالجانبيةالحركةاكتشافأجلمنللحركةالنقطيالبحث

l4المعاييرتدعمk/H.264وH.265منالفيديوبثتدعمالتيللكاميراتالمباشروالوضعالتشغيلإعادةأوضاع
H.265كاميراتمنالمسجّلةالمقاطعتصديرعلىوالقدرة،ONVIFخالل

lاآلمنالمتشعبالنصنقلبروتوكوليدعمHTTPSكاميراتPelco

lالويبعلىالقائمالعميليسمحVxPortalبرنامجأيتثبيتدونالفيديووتصديربعرض

lمنالتقاريرإجراءيمكنVxToolbox

lاالفتراضيةالذاكرةنظاممنيتحققVMSالبسيطالشبكةإدارةبروتوكولباستخدامالكاميراوصحةSNMP
المنفصل)للتنزيلمجانًا(متوفر

lفيالقديماألجهزة""شجرةعرضيتوفرVxOpsCenter
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lلوحةعلىوالتعرف،الفيديومعلوماتوطبقاتالتعيين،ذلكفيبمااإلضافيةالمكوناتخاللمنللتوسيعقابل
الترخيص

lنظامخاللمنالتجميعيدعمVideoXpert Enterpriseالتجميعباستخدام

lمعمتوافقONVIF:معالمتوافقةوالكاميراتاألجهزةيدعمONVIF S

lكاميراتيدعمIPv4وIPv6

lالتياالستقصائيةالتشغيلقوائموتصديرالفيديوتشغيلإعادةمزامنةمنالتشغيلأجهزةيمكّناالستقصاءوضع
المهمةالمشاهدتغطي

lمواقعيرصدVxProواحدةأداةباستخدامالمتعددة

lبشدةيحتاجونهاالذينالمراقبةموظفيإلىالفيديومقاطعإرسالمنالمشغلونيتمكنلكيالمشتركالعرضيدعم

lالجهازو/أوالبرنامجبطلبالمخصصالتصميملكيسمح

lالخوادمطرازاتتدعمDell iDRACوأدواتOpenManage

lإلىالسلسالتحويليوفرVideoXpertTM Enterprise

VideoXpertيعتبر Professionalالفيديوإلدارةنظامًا)VMS(وقوةاإلعدادلسهولةتصميمهتمواحد،صندوقفي
ويمكنتثبيته،يسهلفإنه،WindowsلمنصاتمصممVxProألننظرًاالحجم.متوسطةأوصغيرةتطبيقاتفيالرصد
النظام.يلتقطهالذيالفيديواستخدامعلىالمشغلينتساعداالستخدامسهلةواجهةويوفربسرعة،إعداده
ويوفرالموجودة،التحتيةVMSبنيةلدعمبرامجتوزيعاتفيأوالطلبحسبمصممةأجهزةبحلولVxProيتوفر

VxProترتيباتفيالمختلفةالتخزينوسعاتتحتاجه،الذيالنقلمعدللدعمخياراتRAID RAIDأو،6 أو،5
JBODتدفعلنلذاقنوات،هيئةعلىالبرامجتراخيصتعملواالحتفاظ.والتكرار،األعطال،تحملمناحتياجاتكلتناسب
نظاممعالتكيفالسهلمنيجعلمماوالمتعدد،األحاديالبثنقلأوضاعالنظامويدعمتحتاجه.الذيالحلأجلمنالمزيد
لديك.الشبكة
Dell’sمنصةأيضًاالخوادمطرازاتتشمل iDRACالتحكم(جهازDellأدواتوتدعمبعد)،عنللوصولالمتكامل

OpenManageبـالخاصةDell،خوادمودعمبعدعنبالتهيئةللمسؤولينيسمحمماVxPro،احتياجاتمنوالحد
اإللكترونيةالرسائلتنبيهاتوتلقياألجهزةرصديمكنك،iDRACالتحكمجهازاستخدامطريقعنللخادم.الفعليالوصول

.SNMPالبسيطالشبكةإدارةبروتوكولخاللمن
شبكةتهيئةللمستخدمينيتيح،Windowsتطبيقمعاالستخدامسهلتطبيقوهو،VxToolboxعلىVxProيشتمل
أجلمنتصميمهاتمسابقًا،محددةوظائفVxProلدىوسهولة.بسرعةبعدعنأوموضعيًاوالكاميراتالخوادممنكاملة

المستخدم.علىوسهلةسريعةوالتعييناإلنشاءعمليةلتجعلالقياسية،المراقبةعمليات
منالقليلمعVideoXpertاستخداميمكنكحتىاالستخدام،سهلةواجهةالمضمنVxOpsCenterأدواتبرنامجيوفر

عمللمحطةيسمحمماالمتعددة،األنظمةإلىالوصولوضعفيVxOpsCenterأدواتتشغيليمكنكبدونه.أوالتدريب
اإلضافيةالمكوناتأيضًاVxOpsCenterيدعمالمراقبة.حلولنطاقيوسعممامتعددة،خوادمإلىبالوصولواحدة

لوحةعلىوالتعرفالفيديو،معلوماتطبقاتذلكفيبماالخارجية،األنظمةمنمتكاملةوظائفيوفرمماالنمطية،
المدمج.التعيينوتطبيقالتحليلية،والعمليات)،LPR(الترخيص
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البرامجتطويرومجموعةكاملة،)API(برمجةتطبيقواجهةيشملفإنهمفتوحة،بمعاييرVideoXpertلتصميمنظرًا
)SDK،(إمكانياتمنتستفيدواجهاتبتطويراألخرىالنظملمصنعييسمحمماالمخصص،التقنيوالدعم

VideoXpert.

الفنيةالمواصفات
األجهزة

العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعنصر

برج)2RU(حاملالشكلعامل
®Intelالمعالج Xeon®

Silver 4110
Intel® Xeon® E3-

1230 v6
Intel® Xeon® E3-

1230 v5
Intel® CoreTM

i7-6700
DDR4بايتجيجاDDR48بايتجيجا16الذاكرة
®Microsoftالتشغيلنظام Windows®10 IoT Enterprise64بت)LTSB(

OS Drive2x SSD جيجا120
RAID(بايت 1(

m.2بايتجيجاSSD256بايتجيجا120

التخزينيةالسعة
فيلفة7200(بايتتيرا12)SATAالثانيةفيلفة7200(بايتتيرا196األقصىالحد

الثانية)
متوفرغير

متوفرغيرRAID2JBOD/6/5/5/JBODمستوى
متوفرغيرDVD±RWمتوفرغيرالضوئيةاألقراصمحرك
Dellتحكمجهاز iDRACiDRAC9متوفرغيرمضمنأساسي
USBمنافذ

RAID 2.01x1أماميx،4أماميx2خلفيx،أماميx2خلفي
RAID 3.02x1خلفيx،2أماميx1خلفيx،4أماميxخلفي
USB أمامي1xمتوفرغيرCنوع-3.1

JBODتهيئةحسبالقصوىالتخزينيةالسعة1
المستخدمقبلمنللتهيئةقابلRAIDمستوى2
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المرونةخادمالطاقةخادم

العملمحطةالبيئةخادم

1النظاممتطلباتمناألدنىالحد

العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعناصر

®Intelالمعالج CoreTM i5بت64مركزيةمعالجةوحدة
بايتجيجا8الذاكرة
®Microsoftالتشغيلنظام Windows® ®Windowsأوبت،764 ®Windowsأوبت،1064 Server 20163أو2012

Googleمنالحالياإلصدارمستعرض Chrome،وMozilla Firefox،وMicrosoft Edge
الفيروسات.مكافحةبرامجتثبيتدونفقطالبرامجتوزيعاتاختبارتم1
.OSالخادمفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،OSالخادمأنالرغمعلى2
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الفيديو
العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعناصر

4xالفيديوإخراجموصالت DisplayPortصغير
1.4

DisplayPort،DVI2x DisplayPort،HDMI

NVIDIAالفيديونظام Quadro P600
بايت)جيجا2(ذاكرة

NVIDIA Quadro K620
بايت)جيجا2(ذاكرة

Intel HD Graphics 530
مشتركة)(ذاكرة

إخراجنوعلكلالفيديولدقةاألقصىالحد
HDMI هرتز24عند2304x4096متوفرغير1.4

DP2304متوفرغيرx4096هرتز60عند
DP متوفرغيرهرتز60عند2160x3840متوفرغيرمباشراتصال1.2

mDP HDRمباشراتصال1.4 5120 x عند2880
لون)بت-30(هرتز60

متوفرغير

DVI-D DL2160مباشراتصالx3840هرتز30عند
)HDMIالمحولخاللمن

المضمن)

1600x2560متوفرغيرهرتز60عند

DVI-I SLهرتز60عند2560×1600المحولخاللمن
60عند1920×1200أو

هرتز

1200x1920متوفرغيرهرتز60عند

الفيديومعايير
NTSCهرتز60قدرةمتوفرغير
PALهرتز75قدرةمتوفرغير

الصوت
العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعناصر

(أمامية)الدوليةبالمقاييسسماعةفتحةسماعةفتحةميكروفون،فتحةمتوفرغيرإدخالموصالت
صوتإخراجموصالت

DisplayPort
مضخمخلفية،فتحةأمامية،سماعة/فتحة

صوتصوت/مركزي،
DisplayPort

خروجفتحة(أمامية)،الدوليةبالمقاييسسماعةفتحة
صوت،DisplayPortصوتداخلية،سماعة(خلفية)،
HDMI

mDPكابلالموصالتأنواع
(خروج)

DPكابل(دخول/خروج)،مم3.5
(خروج)

أقطاب3مم3.5(دخول/خروج)،أقطاب4مم3.5
(خروج)HDMIكابل(خروج)،DPكابل(خروج)،

الشبكات

الطاقةخادمالعناصر
خادم
العملمحطةالبيئةخادمالمرونة

Gigabitمنافذ Ethernet)1000Base-T(2xمنفذiDRAC2مخصصx1x
ميجابت200إلىيصلماالثانيةفيميجابت450إلىيصلماالتسجيلنقلمعدل

الثانيةفي
متوفرغير

IPv6وIPIPv4إصدار
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الطاقة
العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعنصر

للتيارفولت264-90للمدىتلقائيتحديدهرتز،50/60المتردد،التيارمنفولت240إلى100إدخال
63هرتز-47المتردد،
أمبير1.5/أمبير3هرتز،

التغييرسريعةبطارياتاإلمدادمصادر
وات750ثنائية

(بالتينيوم)

داخليةوات180داخلية(برونزية)وات290داخلية(برونزية)وات350

جهدباستخداموالطاقةالمعلوماتتكنولوجيابأنظمةليتصلأيضًاالنظامهذاصُممملحوظة:
مغلقة.كهربيةدائرةمنفولت230يتجاوزالكهربائي

2891األقصىالحداالستهالك
حراريةوحدة

بريطانية/ساعة

حراريةوحدة1375األقصىالحد
إمداد(مصدربريطانية/ساعة

)وات350بالطاقة

وحدة989األقصىالحد
بريطانية/ساعةحرارية
بالطاقةإمداد(مصدر
وات)290

وحدة614األقصىالحد
بريطانية/ساعةحرارية
بالطاقةإمداد(مصدر
وات)180

الطاقة.إمدادلمصادرالكهربائيةالقوةمعدلباستخدامالحرارةتبديدحسابيتمملحوظة:

البيئةمعمتوافق
العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعناصر

ألشعةالتعرضدونفهرنهايت)°95إلى°32(منمئوية°50إلى°10منالتشغيلحرارةدرجة
المعداتعلىالمباشرةالشمس

مئوية°35إلى°0من
إلى°32(من
فهرنهايت)95° متر300مئوية/°1بمعدلالقصوىالحرارةدرجةتنخفضملحوظة:

قدم)3.117(مترًا950منأعلىقدم)984.25فهرنهايت/33.8°(
تشغيلدون
الحرارةدرجة

فهرنهايت)درجة149إلى40(-مئويةدرجة65إلى40-

مئوية°29معالنسبيةالرطوبة%80إلى%10للرطوبةاألعلىالحدالتشغيلأثناءالنسبيةالرطوبة
فهرنهايت)°84.2(

(دون%95إلى5%
تكثيف)

تشغيلدون
النسبيةالرطوبة

مئوية°33معالنسبيةالرطوبة%95إلى%5للرطوبةاألعلىالحد
األوقات.جميعفيتكثيفدونالمحيطالمناخبقاءضمانيجب°فهرنهايت).91(

%90إلى10%
تكثيفدون

م3048إلىم15.2-قدم)10.000(م3048األقصىالحدالتشغيلارتفاع
قدم)10000إلى50(-

0.66GRMSالتشغيل)(توجيهاتهرتز350إلىهرتز5عند0.26Grmsاالهتزازتشغيل

الماديةالمواصفات
العملمحطةالبيئةخادمالمرونةخادمالطاقةخادمالعناصر

األبعاد
×عرض×(عمق
ارتفاع)

68.2x 43.4 x
26.8x17.1(سم8.68

x3.4(حواملدونبوصة
تثبيت

55.86x 21.8 x
22.77x(سم43.03

8.58 x بوصة)17.04

36x 17.5 x43.5سم
)14.17x 6.89 x

بوصة)17.12

29.0x 29.2 x9.26سم
)11.4x 11.5 x

بوصة)3.6

متوفرغير2RUحاملعلىالتركيب
كجم129.68الوحدةوزن

رطل)65.43(
كجم26.02

رطل)57.32(
رطل)11.42(كجم5.14رطل)24.47(كجم11.1

التهيئة.بحسبالوحدةوزنيختلفالخوادم،أنواعمننوعلكل1
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العملمحطةوطرازاتوالخوادم،البرامج،تراخيص
VxProبيئةفيكاميراكلتستهلكنظامك.معاستخدامهافيترغبالتياألجهزةمقابلفقطتدفعأنت،VxProمع

متضمنة)قنوات4(معVxProاطلبواحدة.سنةلمدةالبرنامجلتحديثخطةًقناةترخيصكليتضمن"قناة".ترخيص
بعد.فيماإضافيةقنواتتراخيصإضافةويمكنكبسرعة،العمللتبدأ

lإلىباإلضافةاألولى،األربعةالتراخيصمبلغدفععليكفسيكوناإلضافية،التراخيصمنأكثرأوواحدشرائكعند
اإلضافية.التراخيص

الوصفالترخيص

VXP-1CلـواحدةكاميراترخيصVideoXpert Proواحدةسنةلمدةالبرنامجلتحديثخطةإلىباإلضافة
VXP-1C3YلـواحدةكاميراترخيصVideoXpert Proسنواتثالثلمدةالبرنامجلتحديثخطةإلىباإلضافة

VXP-SUP-1Yواحدةقناةواحدة،سنةلمدةالبرنامجلتحديثخطة
VXP-SUP-3Yواحدةقناةسنوات،ثالثلمدةالبرنامجلتحديثخطة
VXP-SUP-1Dواحدةقناةواحد،يوملمدةالبرنامجلتحديثخطة

االجهزهنماذج

نطاقالطراز
التخزينسعة

RAIDمستوىفعالةسعةالمصفوفي:
اإلمدادمصادر

بالطاقة

VXP-P2-96-6-Dبايتتيرا72.70بايتتيرا96الطاقةRAID ثنائي6
VXP-P2-96-5-Dبايتتيرا79.97بايتتيرا96الطاقةRAID ثنائي5
VXP-P2-96-J-Dبايتتيرا87.24بايتتيرا96الطاقةJBODثنائي
VXP P2-72-6-Dبايتتيرا50.89بايتتيرا72الطاقةRAID ثنائي6
VXP-P2-72-5-Dبايتتيرا58.16بايتتيرا72الطاقةRAID ثنائي5
VXP-P2-72-J-Dبايتتيرا65.43بايتتيرا72الطاقةJBODثنائي
VXP-P2-48-6-Dبايتتيرا29.08بايتتيرا48الطاقةRAID ثنائي6
VXP-P2-48-5-Dبايتتيرا36.35بايتتيرا48الطاقةRAID ثنائي5
VXP-P2-48-J-Dبايتتيرا43.62بايتتيرا48الطاقةJBODثنائي
VXP-P2-24-5-Dبايتتيرا14.54بايتتيرا24الطاقةRAID ثنائي5
VXP-P2-24-J-Dبايتتيرا21.81بايتتيرا24الطاقةJBODثنائي
VXP-P2-0-X-Dثنائيتهيئةدونمتوفرغيربايتتيرا0الطاقة
VXP-F-28-6-Sبايتتيرا18.15بايتتيرا28المرونةRAID فردي6
VXP-F-28-5-Sبايتتيرا21.78بايتتيرا28المرونةRAID فردي5
VXP-F-28-J-Sبايتتيرا25.41بايتتيرا28المرونةJBODفردي
VXP-F-20-5-Sبايتتيرا14.52بايتتيرا20المرونةRAID فردي5
VXP-F-20-J-Sبايتتيرا18.15بايتتيرا20المرونةJBODفردي
VXP-F-8-J-Sبايتتيرا7.26بايتتيرا8المرونةJBODفردي
VXP-F-4-J-Sبايتتيرا3.63بايتتيرا4المرونةJBODفردي
VXP-F-0-J-Sمتوفرغيربايتتيرا0المرونةJBODفردي

VXP-E-12-J-Sبايتتيرا10.89بايتتيرا12البيئةJBODفردي
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نطاقالطراز
التخزينسعة

RAIDمستوىفعالةسعةالمصفوفي:
اإلمدادمصادر

بالطاقة

VXP-E-8-J-Sبايتتيرا7.26بايتتيرا8البيئةJBODفردي
VXP-E-4-J-Sبايتتيرا3.63بايتتيرا4البيئةJBODفردي
VXP-E-0-J-Sمتوفرغيربايتتيرا0البيئةJBODفردي
VXP-WKSمتوفرغيرالعملمحطة

الشراءطلبكيفية
منبكالخاصالطرازرقميتكون.VideoXpertبرامجمجموعةأو/وألجهزةطرازرقمإلنشاءالتاليالجدولاستخدم
التراخيص.منومجموعةثنائية،أوفرديةبالطاقةإمدادومصادر،RAIDومستوىتخزين،وسعة،VxProنطاق
ومتطلباتالثنائية،بالطاقةاإلمدادومصادر،RAIDومستوىالسعة،تكونقدللميزات.الكاملالنطاقأدناهالمخططيسرد
مصادرأو،RAIDأوسعة،تتطلبوالواحدةتهيئةبعمليةالعملمحطاتتأتيتختاره.الذيالمنتجبنطاقمحدودةالقناة
القناة.تخصيصاتأوبالطاقة،اإلمداد
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VideoXpertمشغل
تنزيليمكنكتشغيلها.وإعادةمنهاوالتحققVideoXpertمنالمؤمنةالتصديرملفاتتشفيرفكعلىVxPlayerيعمل

األقسامتُحدد.Pelco.comمنتنزيلهيمكنكأومصدّرفيديوملفإلىباإلضافةVideoXpertمنمباشرةًالمشغل
.VxPlayerوتشغلVideoXpertتتبعالالتياألجهزةمتطلباتمناألدنىالحدالتالية
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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

الحماية
التالية:الحمايةميزاتVideoXpertيشمل

lالعميلمصادقة

lفقطمشفرةبصيغةالمروركلماتتخزين

lللتهيئةالقابلةوالوظائفاألذونات

lالمستخدمإجراءاتتقارير

lبروتوكولعلىتعتمدالتيالتشفيرعملياتTLSبروتوكولخاللHTTPS

lالفيروساتمكافحةبرامجمعالتشغيليدعم

lالتصديرملفاتتشفيرعلىالقدرة

lبروتوكولباستخدامالنظامساعاتتزامنNTP

C4050S-E | 09/18/1810

VideoXpert Professional v 3.0
المنتجمواصفات



المدعومةاللغات
التالية:باللغاتVxToolboxوVxOpsCenterواجهاتتتوفر

lالعربيةاللغة

lالبرازيليةالبرتغاليةاللغة

lاأللمانية

lالفرنسية

lاإليطالية

lالكورية

lالروسية

lالمبسطةالصينية

lالالتينيةأمريكابلدانفياإلسبانية

lالتركية

المتوفرةالملحقات
lالمفاتيحلوحة*

lماوس*

lأقراصمحركUSBواالسترجاعالمواردعنمعلوماتعلىيحتوي

lفقط)طاقة(سلسلةحاملعلىالتركيبطقم

lللتطبيق)القابلة(للطرازاتوأوروباالمتحدة،والمملكةالمتحدة،الوالياتكهرباءأسالك
).VXP-P(الطاقةسلسلةطرازاتفيمضمنةغير*

االختياريةالملحقات
lVXP-KIT-8TBحاملمعبايتتيرا8صلبأقراصمحرك

VXP-WKSاالختياريةالعميلملحقات
l3DX-600-3DMOUSEالمحسّناألبعادثالثيوالماوسالتحكمعصا

lY-U0023-G910KBDالمحسّنةالمفاتيحلوحة
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lA1-KBD-3D-KIT2األبعادثالثيوالماوسالمحسّنةالمفاتيحلوحةمجموعة

االختياريةالطاقةملحقات
lPWRCRD-S-ARاألرجنتينقياسي،كهرباءسلك

lPWRCRD-S-AUأسترالياقياسي،كهرباءسلك

lPWRCRD-S-EUأوروباقياسي،كهرباءسلك

lPWRCRD-S-UKالمتحدةالمملكةقياسي،كهرباءسلك

lPWRCRD-S-USالمتحدةالوالياتقياسي،كهرباءسلك

lPWRCRD-R-ARاألرجنتينمستدير،كهرباءسلك

lPWRCRD-R-AUأستراليامستدير،كهرباءسلك

lPWRCRD-R-EUأوروبامستدير،كهرباءسلك

lPWRCRD-R-UKالمتحدةالمملكةمستدير،كهرباءسلك

lPWRCRD-R-USالمتحدةالوالياتمستدير،كهرباءسلك

lVXP-KIT-P2-PSUلسلسلةالتشغيلأثناءللتبديلالقابلةبالطاقةاإلمدادمصادرVXP-P2.

الشهادات
lCEأ)(الفئة

lالفيدراليةاالتصاالتلجنةقواعد)FCC،(الفئة15القسم)(أ

lICES-003،أ)(الفئة

lبـمدرجةUL/cUL

lC-Tick

lCCC

lKCC

lNOM

المعايير/المنظمات
lشركةPelcoالصناعةمنتدىأعضاءأحدهيMPEG-4

lPelcoالعالميوالتشغيلالتركيبمنتدىأعضاءأحد)UPnP،(القيادةلجنة
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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
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