
VideoXpert Professional v 3.5
Scalable Video Management and Surveillance System

المنتجميزات
lوظيفة"VideoXpertومتوسطةالصغيرةللمواقعالصندوق"في

الحجم

lتصميمهتم—المعلوماتتكنولوجيامعومتوافقاإلعدادسهل
باستخداموالمتعددةاألحاديةالبثبيئاتأجلمن
®Microsoft® Windowsوالصيانةالتهيئةلسهولة

lالمختلفةالمواقعاحتياجاتليدعمالمختلفةاألجهزةتهيئةعملياتفيمتوفر
lيدعمMJPEG،وMPEG-4،وH.264،وH.265
lوالكاميراتالخليةتصاميمذلكفيبماالشاشة،جدرانيدعم
lتسجيلجهازلكلالثانيةفيبايتميجا450إلىالنقلمعدليصل
lبالشبكةالمتصلالتخزينيدعم)NAS(بالفيديواالحتفاظعمليةنطاقلتوسيع
lيشملVxToolboxالخوادممنأكثرأولواحدالبسيطةللتهيئة
lالمستخدمأذوناتمنالصغرمتناهيةالتعديالتأيضًاويدعمالمستخدم،علىسهلةاإلنشاءعمليةتجعلمسبقًامحددةوظائفيشمل
lبسرعةاألحداثواسترجاعللخوادمالجانبيةالحركةاكتشافأجلمنللحركةالنقطيالبحث
l4المعاييرتدعمk/H.264وH.265خاللمنالفيديوبثتدعمالتيللكاميراتالمباشروالوضعالتشغيلإعادةأوضاعONVIF،والقدرة

المسجّلةالمقاطعتصديرعلى
lيدعمHTTPSلـPelcoالخارجيةالجهاتوكاميرات
lالفيروساتمكافحةوبرامجالحمايةجداربرامجتستخدمالتيالبيئاتيدعم
lخوادممنواألدوارالمستخدمينباستيراديقومLDAPاألحاديالدخولتسجيلوتمكيناإلدارية،النفقاتلتقليلالحالية)SSO(
lاالفتراضيةالذاكرةنظاممنيتحققVMSالبسيطالشبكةإدارةبروتوكولباستخدامالكاميراوصحةSNMPيتوفر)VxSNMPمجانًا

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

منفصل)مجانيكتنزيلVideoXpertفياألحداثمراقبةخدمة(تتوفراإلنذار
lنهايةنقاطمعخارجية،لجهاتتابعينلعمالءالمتزامنةالفيديوإشاراتكشفعلىالقدرةRTSPعميلتطبيقاتصالتتيحللتخصيصقابلة

مجانًا)منفصلكتنزيلVxConnectخدمة(تتوفرVxConnectخدمةعبرVideoXpertنظامبإشارة
lالويبعلىالقائمالعميليسمحVxPortalبرنامجأيتثبيتدونالفيديووتصديربعرض
lاالفتراضيةالذاكرةنظاممنيتحققVMSالبسيطالشبكةإدارةبروتوكولباستخدامالكاميراوصحةSNMPيتوفر)VxSNMPمجانًا

المنفصل)للتنزيل
lالترخيصلوحةعلىوالتعرفالفيديومعلوماتطبقاتذلكفيبمااإلضافيةوالمكوناتالتعيينخاللمنللتوسيعقابل
lنظامخاللمنالتجميعيدعمVideoXpert Enterpriseالتجميعباستخدام

lمعالمتوافقةوالكاميراتاألجهزةيدعمONVIF SوG
lإنتلقائيًاوالصوتالفيديوبتنزيلوتقومالمحلية،الكاميراتسجيلفيفجوةحدوثعندالمؤقتللتخزينللفجوةالتلقائيالملءوظيفةتعمل)

الفجوةلملءوجد)
lالمهمةالمشاهدتغطيالتياالستقصائيةالتشغيلقوائموتصديرالفيديوتشغيلإعادةمزامنةمنالتشغيلأجهزةيمكّناالستقصاءوضع

lمواقعيرصدVxProواحدةأداةباستخدامالمتعددة
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l4بدقةشاشتينإلىيصلماالمكتبسطحعملمحطةتدعمkبكسل1080بدقةشاشاتأربعةأو
lبشدةيحتاجونهاالذينالمراقبةموظفيإلىالفيديومقاطعإرسالمنالمشغلونيتمكنلكيالمشتركالعرضيدعم

lمضيفأسماءيدعمDNSمعالمتوافقةللكاميراتONVIFوكاميراتPelco
lالمخاطرإدارةإطارويدعميتيح)RMF(وFIPS 104-2
lإلىالسلسالتحويليوفرVideoXpertTM Enterprise

lألنظمةترحيلمساريوفر®Digital Sentry
lالخوادمطرزتدعمDell iDRACوأدواتOpenManage

عامةنظرة
VideoXpertيعتبر Professionalالفيديوإلدارةنظامًا)VMS(صغيرةتطبيقاتفيالرصدوقوةاإلعدادلسهولةتصميمهتمواحد،صندوقفي
تساعداالستخدامسهلةواجهةويوفربسرعة،إعدادهويمكنتثبيته،يسهلفإنه،WindowsلمنصاتمصممVxProألننظرًاالحجم.متوسطةأو

النظام.يلتقطهالذيالفيديواستخدامعلىالمشغلين

النقلمعدللدعمخياراتVxProويوفرالموجودة،التحتيةVMSبنيةلدعمبرامجبحلولأوالطلبحسبمصممةأجهزةبحلولVxProيتوفر
RAIDترتيباتفيالمختلفةالتخزينوسعاتتحتاجه،الذي RAIDأو،6 والتكرار،األعطال،تحملمناحتياجاتكلتناسبJBODأو،5

والمتعدد،األحاديالبثنقلأوضاعالنظامويدعمتحتاجه.الذيالحلأجلمنالمزيدتدفعلنلذاقنوات،هيئةعلىالبرامجتراخيصتعملواالحتفاظ.
لديك.الشبكةنظاممعالتكيفالسهلمنيجعلمما

Dell’sمنصةأيضًاالخوادمطرازاتتشمل iDRACالتحكم(جهازDellأدواتوتدعمبعد)،عنللوصولالمتكاملOpenManageبـالخاصة
Dell،خوادمودعمبعدعنبالتهيئةللمسؤولينيسمحمماVxPro،التحكمجهازاستخدامطريقعنللخادم.الفعليالوصولاحتياجاتمنوالحد

iDRAC،البسيطالشبكةإدارةبروتوكولخاللمناإللكترونيةالرسائلتنبيهاتوتلقياألجهزةرصديمكنكSNMP.

والكاميراتالخوادممنكاملةشبكةتهيئةللمستخدمينيتيح،Windowsتطبيقمعاالستخدامسهلتطبيقوهو،VxToolboxعلىVxProيشتمل
والتعييناإلنشاءعمليةلتجعلالقياسية،المراقبةعملياتأجلمنتصميمهاتمسابقًا،محددةوظائفVxProلدىوسهولة.بسرعةبعدعنأوموضعيًا
المستخدم.علىوسهلةسريعة

يمكنكبدونه.أوالتدريبمنالقليلمعVideoXpertاستخداميمكنكحتىاالستخدام،سهلةواجهةالمضمنVxOpsCenterأدواتبرنامجيوفر
نطاقيوسعممامتعددة،خوادمإلىبالوصولواحدةعمللمحطةيسمحماالمتعددة،األنظمةإلىالوصولوضعفيVxOpsCenterأدواتتشغيل
طبقاتذلكفيبماالخارجية،األنظمةمنمتكاملةوظائفيوفرمماالنمطية،اإلضافيةالمكوناتأيضًاVxOpsCenterيدعمالمراقبة.حلول

المدمج.التعيينوتطبيقالتحليلية،والعمليات)،LPR(الترخيصلوحةعلىوالتعرفالفيديو،معلومات

التقنيوالدعم)،SDK(البرامجتطويرومجموعةكاملة،)API(برمجةتطبيقواجهةيشملفإنهمفتوحة،بمعاييرVideoXpertلتصميمنظرًا
.VideoXpertإمكانياتمنتستفيدواجهاتبتطويراألخرىالنظملمصنعييسمحماالمخصص،

Digitalأجهزةبيئاتترحيلللمسؤولينيمكن SentryإلىالحاليةVideoXpert Professional،استخداموإعادةاألجهزةبرمجةإعادةمع
VideoXpertلـأيضًايمكن.VideoXpertمزايامناالستفادةمعالحاليةالفيديوإدارةبنيات Professionalتخزينأجهزةمناالستفادة

Digital Sentryميزاتإلىالوصولإمكانيةتوفيرنفسهالوقتوفياألجهزة،تلكعلىالمخزنالفيديوعلىالحفاظمعللتسجيل،كحلول
VideoXpert Professional.

الفنيةالمواصفات
األجهزة

العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

برج)2RU(حاملالشكلعامل

®Intelالمعالج Xeon®
Silver 4110

Intel® Xeon® E-
2134

Intel® Xeon® E-
2124

Intel® CoreTM i7-
8700

DDR4بايتجيجا16الذاكرة
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العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

®Microsoftالتشغيلنظام Windows®10 IoT Enterprise64بت)LTSB(

OS Drive2xSSD240جيجا
RAID(بايت 1(

M.2SSD240بايتجيجاM.2 NVMe
بايتجيجا256

التخزينيةالسعة

لفة7200(بايتتيرا196األقصىالحد
)SATAالثانيةفي

7200(بايتتيرا28
)SATAالثانيةفيلفة

لفة7200(بايتتيرا12
)SATAالثانيةفي

متوفرغير

متوفرغيرRAID26/5/JBODJBODمستوى

DVR±RWمتوفرغيرالضوئيةاألقراصمحرك

Dellتحكمجهاز iDRACiDRAC9متوفرغيرأساسي

USBمنافذ

RAID 2.01x4أماميx2خلفيx,2أماميxخلفي

RAID 3.02x1خلفيx,2أماميx1خلفيx,4أماميxخلفي

USB أمامي1xمتوفرغيرCنوع-3.1

JBODتهيئةحسبالقصوىالتخزينيةالسعة1
المستخدمقبلمنللتهيئةقابلRAIDمستوى2
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2المرونةخادم2الطاقةخادم

مكتبيةعملمحطة2البيئةخادم

الفيديو

العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

4xالفيديوإخراجموصالت DisplayPort1.4صغير

NVIDIAالفيديونظام Quadro P620بايت)جيجا2(ذاكرة

إخراجنوعلكلالفيديولدقةاألقصىالحد

mDP HDRمباشراتصال1.4 5120x2880لون)بت-30(هرتز60عند

الفيديومعايير

NTSCهرتز60قدرةمتوفرغير

PALهرتز75قدرةمتوفرغير
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الصوت

2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر
البيئةخادم
العملمحطة2

(أمامية)الدوليةبالمقاييسسماعةفتحةمتوفرغيرإدخالموصالت

موصالت
إخراج

(خلفية)،خروجفتحة(أمامية)،الدوليةبالمقاييسسماعةفتحةDisplayPortصوت
DisplayPortصوتداخلية،سماعة

أنواع
الموصالت

مم3.5ثالثيقطب(دخول/خروج)،مم3.5رباعيقطب(خروج)mDPكابل
(خروج)mDPكابل(خروج)،

الشبكات

العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

Gigabitمنافذ Ethernet)1000Base-T(2x+منفذiDRAC1مخصصx

فيميجابت200إلىيصلماالثانيةفيميجابت450إلىيصلماالتسجيلنقلمعدل
الثانية

متوفرغير

IPv6وIPIPv4إصدار

الطاقة

العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

التيارمنفولت264-90للمدىتلقائيتحديدهرتز،60/50المتردد،التيارمنفولت240إلى100إدخال
(حدأمبير3.2المتردد،
أقصى)

التغييرسريعةبطارياتاإلمدادمصادر
وات750ثنائية

(بالتينيوم)

داخليةوات200داخلية(ذهبية)وات365داخلية(برونزية)وات350

جهدباستخداموالطاقةالمعلوماتتكنولوجيابأنظمةليتصلأيضًاالنظامهذاصُممملحوظة:
مغلقة.كهربيةدائرةمنفولت230يتجاوزالكهربائي

األقصىالحداالستهالك
حراريةوحدة2891

بريطانية/ساعة

حراريةوحدة1405األقصىالحد
إمداد(مصدربريطانية/ساعة

وات)350بالطاقة

وحدة1908األقصىالحد
بريطانية/ساعةحرارية
بالطاقةإمداد(مصدر
وات)365

وحدة682األقصىالحد
بريطانية/ساعةحرارية
بالطاقةإمداد(مصدر
وات)200

إمدادلمصادرالكهربائيةللقوةاألقصىالحدباستخدامالحرارةتبديدحسابيتمملحوظة:
النظام.لحملتبعًاالنتائجستختلفالطاقة.
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البيئةمعمتوافق

العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

ألشعةالتعرضدونفهرنهايت)°95إلى°50(منمئوية°35إلى°10منالتشغيلحرارةدرجة
المعداتعلىالمباشرةالشمس

مئوية°35إلى°0من
فهرنهايت)°95إلى°32(من

متر300مئوية/°1بمعدلالقصوىالحرارةدرجةتنخفضملحوظة:
قدم)3.117(مترًا950منأعلىقدم)984.25فهرنهايت/33.8°(

تشغيلدون
الحرارةدرجة

فهرنهايت)درجة149إلى40-(مئويةدرجة65إلى40-

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

تكاثف)(دون%95إلى%5

تشغيلدون
النسبيةالرطوبة

مئوية°33معالنسبيةالرطوبة%95إلى%5للرطوبةاألعلىالحد
جميعفيتكثيفدونالمحيطالمناخبقاءضمانيجبفهرنهايت).91°(

األوقات.

%90إلى%10
تكثيفدون

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

0.66Grmsالتشغيل)(توجيهاتهرتز350إلىهرتز5عند0.26Grmsاالهتزازتشغيل

الماديةالمواصفات

العملمحطة2البيئةخادم2المرونةخادم2الطاقةخادمالعنصر

األبعاد
×عرض×(عمق
ارتفاع)

68.2x 43.4 x
26.8x17.1(سم8.68

x3.4(حواملدونبوصة
ووحدةتثبيت

58.91x21.8x44.33
23.19x8.58x(سم

بدونبوصات)17.45
وحدة

45.38x17.5x36.29
17.87x6.89x(سم

بوصات)14.29

29.2x9.26x29سم
)15.5x3.65x11.42

بوصات)

2حاملعلىالتركيب RUمتوفرغير

كجم129.68للوزناألقصىالحد
رطالً)65.43(

كجم25.25
رطالً)55.67(

كجم11.16
رطالً)24.6(

رطالً)11.57(كجم5.26

األقراصومحركرطل)،1.5(جرامًا680بايتتيرا4األقراصمحركالمثال: يزنسبيلالقرص. علىتهيئةحسبعلىالوحدةوزنيختلف1
رطل).1.72(جرامًا780بايتتيرا8

1النظاممتطلباتمناألدنىالحد

العملمحطةالخادمالعنصر

®Intelالمعالج CoreTM i5مركزيةمعالجةوحدة
بت64

بايتجيجا16الذاكرة
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العملمحطةالخادمالعنصر

®Microsoftالتشغيلنظام Windows® ®Windowsأوبت،764 ®Windowsأوبت،1064 Server أو2012
20162

Googleمستعرض Chrome Mozillaأو،73.0.3683.86 Firefox Microsoftأو،66.0.1 Edge 44.17763.1.0
فأعلى

الفيروسات.مكافحةبرامجتثبيتدونفقطالبرامجأنظمةاختبارتم1
.OSالخادمفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،OSالخادمأنمنالرغمعلى2

العملمحطةوطرزوالخوادم،البرامج،تراخيص
يشتمل"قناة".ترخيصVxProبيئةفيكاميراكلتستهلكنظامك.معاستخدامهافيترغبالتياألجهزةمقابلفقطتدفعأنت،VxProمع

VxProبسرعة.االستخداملبدءواحدةسنةلمدةالبرامجتحديثوخطةتجريبيةتراخيصأربعةعلى

خطةأيضًاالمطلوبمنفإنه،VideoXpertلبرنامجالترقياتلتمكينقناة.ترخيصVideoXpertنظامعلىتشفيركاميرا/جهازكلتتطلب
نشطة.)SUP(برنامجتحديث

الوصفالترخيص

VXP-1CلـواحدةقناةترخيصVideoXpert Proواحدةسنةلمدةالبرنامجلتحديثخطةإلىباإلضافة

VXP-1C-3YلـواحدةقناةترخيصVideoXpert Proسنواتثالثلمدةالبرنامجلتحديثخطةإلىباإلضافة

VXP-SUP-1Yواحدًايتطلبواحد.عاملمدةترقياتعلىللحصولالحقالبرنامج)تحديث(خطةالحاليالقناةترخيصتمديديمنحك
قناة.لكلفقط

VXP-SUP-3Yواحدًايتطلبأعوام.ثالثةلمدةترقياتعلىللحصولالحقالبرنامج)تحديث(خطةالحاليالقناةترخيصتمديديمنحك
قناة.لكلفقط

U1-AGG-1P(اختياري)لـواحدةقناةترخيصهذايعدVideoXpert ProfessionalنظامفيللتجميعVideoXpert
Enterprise.المهنية.الخدماتباستخدامينصح

األجهزةنماذج

نطاقالطراز
التخزينسعة

RAIDمستوىفعالةسعةالمصفوفي:
اإلمدادمصادر

بالطاقة

VXP-P2-96-6-Dبايتتيرا72.70بايتتيرا296الطاقةRAID ثنائي6

VXP-P2-96-5-Dبايتتيرا79.97بايتتيرا296الطاقةRAID ثنائي5

VXP-P2-96-J-Dبايتتيرا87.24بايتتيرا296الطاقةJBODثنائي

VXP P2-72-6-Dبايتتيرا50.89بايتتيرا272الطاقةRAID ثنائي6

VXP-P2-72-5-Dبايتتيرا58.16بايتتيرا272الطاقةRAID ثنائي5

VXP-P2-72-J-Dبايتتيرا65.43بايتتيرا272الطاقةJBODثنائي

VXP-P2-48-6-Dبايتتيرا29.08بايتتيرا248الطاقةRAID ثنائي6
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نطاقالطراز
التخزينسعة

RAIDمستوىفعالةسعةالمصفوفي:
اإلمدادمصادر

بالطاقة

VXP-P2-48-5-Dبايتتيرا36.35بايتتيرا248الطاقةRAID ثنائي5

VXP-P2-48-J-Dبايتتيرا43.62بايتتيرا248الطاقةJBODثنائي

VXP-P2-24-5-Dبايتتيرا14.54بايتتيرا224الطاقةRAID ثنائي5

VXP-P2-24-J-Dبايتتيرا21.81بايتتيرا224الطاقةJBODثنائي

VXP-P2-0-X-Dثنائيتهيئةدونمتوفرغيربايتتيرا20الطاقة

VXP-F2-28-6-Sبايتتيرا18.15بايتتيرا228المرونةRAID فردي6

VXP-F2-28-5-Sبايتتيرا21.78بايتتيرا228المرونةRAID فردي5

VXP-F2-28-J-Sبايتتيرا25.41بايتتيرا228المرونةJBODفردي

VXP-F2-20-5-Sبايتتيرا14.52بايتتيرا220المرونةRAID فردي5

VXP-F2-20-J-Sبايتتيرا18.15بايتتيرا220المرونةJBODفردي

VXP-F2-8-J-Sبايتتيرا7.26بايتتيرا28المرونةJBODفردي

VXP-F2-4-J-Sبايتتيرا3.63بايتتيرا24المرونةJBODفردي

VXP-F2-0-J-Sمتوفرغيربايتتيرا20المرونةJBODفردي

VXP-E2-12-J-Sبايتتيرا10.89بايتتيرا212البيئةJBODفردي

VXP-E2-8-J-Sبايتتيرا7.26بايتتيرا28البيئةJBODفردي

VXP-E2-4-J-Sبايتتيرا3.63بايتتيرا24البيئةJBODفردي

VXP-E2-0-J-Sمتوفرغيربايتتيرا20البيئةJBODفردي

VX-WKSمتوفرغيرالعملمحطة

الشراءطلبكيفية
وسعة،VxProنطاقمنبكالخاصالطرازرقميتكون.VideoXpertبرامجمجموعةأو/وألجهزةطرازرقمإلنشاءالتاليالجدولاستخدم
التراخيص.منومجموعةثنائية،أوفرديةبالطاقةإمدادومصادر،RAIDومستوىتخزين،

بنطاقمحدودةالقناةومتطلباتالثنائية،بالطاقةاإلمدادومصادر،RAIDومستوىالسعة،تكونقدللميزات.الكاملالنطاقأدناهالمخططيسرد
القناة.تخصيصاتأوبالطاقة،اإلمدادمصادرأو،RAIDأوسعة،تتطلبوالواحدةتهيئةبعمليةالعملمحطاتتأتيتختاره.الذيالمنتج
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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
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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–

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

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

المدعومةاللغات
التالية:باللغاتVxPortalوVxOpsCenterواجهاتتتوفر

lالعربيةاللغة
lالبرازيليةالبرتغاليةاللغة
lاأللمانية
lالفرنسية
lاإليطالية
lالكورية
lالروسية
lالمبسطةالصينية
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lالالتينيةأمريكابلدانفياإلسبانية
lالتركية

المتوفرةالملحقات
lالمفاتيحلوحة*

lماوس*

lأقراصمحركUSBواالسترجاعالمواردعنمعلوماتعلىيحتوي
lفقط)طاقة(سلسلةحاملعلىالتركيبطقم
l4منافذDisplayPortلمنفذمكتبيةعمللمحطةصغيرةDisplayPortومنفذDisplayPortإلىواحدصغيرHDMI
lاألوروبيواالتحادالمتحدةوالمملكةالمتحدةالوالياتفيالكهربائيةاألسالك

Powerسلسلةطرزفيمضمنغير* 2)VXP-2P(.

االختياريةالملحقات
lVXP-KIT-4TBفقط2المرونةخادمأو2البيئةلخادمبحاملبايتتيرا4صلبةأقراصمحرك
lVXP-KIT-8TBالثانيالجيلمن2الطاقةلخوادمبحاملبايتتيرا8صلبةأقراصمحرك

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

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
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lPWRCRD-R-AUأستراليامستدير،كهرباءسلك
lPWRCRD-R-EUأوروبامستدير،كهرباءسلك
lPWRCRD-R-UKالمتحدةالمملكةمستدير،كهرباءسلك
lVXP-KIT-P2-PSUلسلسلةالتشغيلأثناءللتبديلالقابلةبالطاقةاإلمدادمصادرVXP-P2.

الشهادات
lCEأ)(الفئة
lالفيدراليةاالتصاالتلجنةقواعد)FCC،(الفئة15القسم)(أ
lICES-003،أ)(الفئة
lبـمدرجةUL/cUL
lRCM
lCCC
lKCC
lNOM

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
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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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