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  ميزات المنتج 
مصمم للقضاء على نقاط الفشل الوحيدة وضمان الموثوقية على الرغم من •

البرامج المقاومة لألعطال، والبنية البرمجية الموّزعة، ومستويات التكرار 
المتعددة

يوفر قابلية التوسيع والتوسيع النمطي•

 ® Digital Sentryو  ® Endura يوفر مسارات ترحيل ألنظمة•

 ويدير كل الفيديوھات من خالل نظام فردي (توزيعات VMS يجمع شبكات•
VideoXpert Ultimate(

متاح في توزيعات األجھزة والبرامج فقط، لألداء القابل للقياس أو الترحيل المالئم •
لألجھزة المملوكة للعميل

لسھولة اإلعداد والصيانة  ® Microsoft® Windows يعتمد على•

واجھة إدارة قائمة على المستعرض توفر إمكانيات اإلدارة دون وجود •
عميل مزعج

 شاشات لكل محطة عمل، ويقود كل منھا وحدة معالجة ٦يدعم ما يصل إلى •
  إشارة لكل شاشة١٦مركزية منفصلة، مع عرض ما يصل إلى 

تتوفر محطات عمل بملحقات لوحة مفاتيح قابلة للبرمجة وماوس ثالثي األبعاد •
لتحقيق أقصى قدر من التحكم في المشغل

للتوسيع من خالل المكونات اإلضافية بما في ذلك التعيين، وطبقات معلومات  قابل•
)PlateSmart)، والتعرف على لوحة الترخيص (eConnectالفيديو (

تكوين العالمات وتعيينھا، وتنظيم موارد الشبكة بالشكل المالئم•

Pelco Optera الطرف الثالث وكاميرات Native RAID 6 يدعم حل تخزين•

ONVIF S  يدعم األجھزة والكاميرات المتوافقة مع:ONVIF متوافق مع•

وضع االستقصاء يمّكن أجھزة التشغيل من مزامنة إعادة تشغيل الفيديو وتصدير •
قوائم التشغيل االستقصائية التي تغطي المشاھد المھمة

اللغات المدعومة: األلمانية، واإلسبانية، والفرنسية، واإليطالية، والكورية، •
والبولندية، والبرتغالية، والروسية، والتركية، والعربية، واليابانية، 

والصينية (المبسطة)

حل إدارة الفيديو المصمم لمالءمة عمليات المراقبة بأي حجم. VideoXpert إن
VideoXpert  كاميرا، تقدم١٠٠٠٠ كاميرا أو ١٠٠سواء كانت عمليتك تتضمن 

حالً لعرض، وتسجيل، وإدارة موارد الفيديو.

لتوفير التكرار وقابلية التوسيع ضمن بيئة VideoXpert يمكن تجميع خوادم
واحدة، مما يتيح للنظام التطور في تناغم مع احتياجات المراقبة الخاصة بك. بينما
تقوم بإضافة الكاميرات، أو المستخدمين، أو أجھزة التسجيل، يمكنك إضافة
الخوادم والسعة التخزينية، مما يتيح للنظام دعم الموارد اإلضافية وتقديم أداء

تجميع أنظمة VideoXpert Ultimate مناسب لتوقعاتك. بل ويمكن لـ
VideoXpertاألخرى، وربط أنظمة  VideoXpert  المتعددة في واجھة واحدة. من

خالل التجميع، يمكن للمسؤولين بناء وصيانة نظام إدارة فيديو مشترك يحتوي
على مواقع متعددة.

، فإنه يسھل تثبيته، ويمكنWindows مصمم لمنصات VideoXpert نظًرا ألن
إعداده بسرعة، ومن المفترض أن يكون معروًفا لمعظم المستخدمين. ويدعم
النظام أوضاع نقل البث األحادي والمتعدد، مما يجعل من السھل التكيف مع نظام
الشبكة الحالية لديك. تضمن الواجھات المبسطة أن المستخدمين يمكنھم اعتماد
النظام واستخدامه بسھولة نسبية. من مدخل المسؤول القائم على الويب، يمكنك
تھيئة النظام، وإدارة قاعدة بيانات األجھزة، وتھيئة المستخدمين واألذونات،

، Ops Center وتعيين الكاميرات إلى أجھزة التسجيل. من خالل برنامج
يمكن للمشغلين الوصول إلى فيديو عالي الجودة وأدوات استقصاء قوية.

إلى Digital Sentryو Endura يمكن للمسؤولين ترحيل بيئات وأجھزة
VideoXpertمع إعادة تحديد األجھزة المستھدفة وإعادة استخدام بنيات إدارة ،

VideoXpert  يمكن أيًضا لـ .VideoXpert الفيديو الحالية مع االستفادة من مزايا
كحلول للتسجيل، مع Digital Sentryو NSM5200 االستفادة من أجھزة تخزين

الحفاظ على الفيديو المخزن على ھذه األجھزة وفي الوقت نفسه توفير إمكانية
.VideoXpert الوصول إلى ميزات

عدم Enterprise وبنية VideoXpert Ultimate كأنظمة موزعة، تضمن كل من
وجود نقطة فشل واحدة من شأنھا أن تؤثر سلًبا على النظام أو على خدمات تسجيل
الفيديو. تم تصميم النظام بمستويات تكرار متعددة - من خالل كل من األجھزة
المصنوعة لھذا الغرض وأنظمة التسجيل المعقدة اإلضافية التي تتجاوز الفشل -
مما يزيد من مدة تشغيل النظام. تسمح البنية للمكونات الفردية بمواصلة العمل في

حالة الفشل في أي جزء آخر في النظام. 

مع أنظمة األمان المادية وأنظمة البناء األخرى لتقديم VideoXpert يمكن دمج
بمعايير مفتوحة، فإنه VideoXpert السيطرة والوعي باألوضاع. نظًرا لتصميم

)،SDK) كاملة، ومجموعات تطوير البرامج (APIيشمل واجھة تطبيق برمجة (
واجھات والدعم التقني المخصص، مما يسمح لمصنعي النظم األخرى بتطوير

الخارجية، IP كاميرات VideoXpert  كما يدعم.VideoXpert تستفيد من إمكانيات
Pelco مما يسمح للمستخدمين باالختيار من بين المئات من خيارات الكاميرات من

والشركاء الخارجيين عند تھيئة النظام.
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المواصفات الفنية
 مكونات رئيسية: الجزء األساسي، وبوابة الوسائط،٤من  VideoXpert يتكون
، وخادم التخزين. يؤدي الجزء األساسي عمليات اإلدارةOps Center وتطبيق

المركزية، مع الحفاظ على قاعدة بيانات النظام، وإدارة حقوق المستخدم
واألذونات، وتوجيه حزم البيانات، والعمليات المركزية األخرى. تتعامل بوابة
الوسائط مع جميع طلبات الفيديو، مع ضمان تلقي المستخدمين من جميع مستويات

) أوWANأو الشبكة الكبيرة ( )LANالوصول إلى الشبكة، سواء الشبكة المحلية (
Ops Center Client حتى شبكة الجوال، للنوع المناسب من الفيديو لتطبيقھم. إن

ھو وحدة المشغل، ويوفر واجھة قوية وسھلة االستخدام من خاللھا يمكن
للمستخدمين الوصول إلى الفيديو واالستقصاء عنه في جميع أنحاء النظام. يعمل

) على تسجيل الفيديو وتوصيل الفيديو المسّجل إلىVXSخادم التخزين (
المستخدمين.

الجزء األساسي
، فھو يحافظ على قاعدة بياناتVideoXpert األساسي ھو قلب نظام الجزء

الكاميرات وأجھزة التسجيل. كما يستضيف الجزء األساسي واجھة ويب مريحة
ُتدعى مدخل المسؤول، والتي يمكنك من خاللھا تھيئة وإدارة النظام. من خالل
مدخل المسؤول، يمكنك إدارة أذونات وحسابات المستخدمين، مع تحديد األجھزة
ووظائف النظام التي يمكن للمستخدمين الوصول إليھا. يمكنك تكوين "العالمات"
وتعيينھا لتنظيم الكاميرات واألجھزة داخل النظام بشكل أسرع. يمكنك أيًضا تھيئة

األحداث واالستجابة إليھا داخل النظام.

يقدم مستعرض الجزء األساسي إمكانية الوصول األساسي إلى موارد بث الفيديو،
مع ضمان قدرة المستخدمين الذين يمتلكون األذونات المناسبة على عرض الفيديو
من النظام حتى دون وجود عميل مزعج، فقط باستخدام مستعرض ويب قياسي.

بوابة الوسائط
إن بوابة الوسائط توجه حزم بيانات الفيديو إلى المستخدمين المالئمين حسب
الطلب. عندما يطلب أحد المستخدمين إشارة فيديو متزامنة، فإن الجزء األساسي
يقّيم الطلب ويحدد ما إذا كان المستخدم يمتلك األذونات المناسبة لعرض إشارة
الفيديو المتزامنة أم ال. إذا كان من الممكن للمستخدم عرض اإلشارة، فإن بوابة

الوسائط تتصل بالمستخدم بالجھاز المناسب - الكاميرا، أو جھاز التشفير، 
أو جھاز التسجيل عند الضرورة.

بصورة VideoXpert مثل خوادم الجزء األساسي، يمكن إضافة بوابة الوسائط إلى
 مستخدم، أو٢٠ كاميرا بدعم ١٠٠٠مجزأة، مما يسمح للنظام الذي يحتوي على 

 مستخدم. يمكنك إضافة بوابات٢٠٠ كاميرا بدعم ١٠٠النظام الذي يحتوي على 
الوسائط إلى النظام بالتناغم مع احتياجات توصيل الوسائط.

دمج بوابة الوسائط والجزء األساسي
في حين أنه يمكنك االستفادة من خوادم الجزء األساسي وبوابة الوسائط المنفصلة
لألنظمة ذات النطاق الكافي، فيمكن لمعظم األنظمة بشكل سريع دعم خادم واحد

الخاص بك. يوفر  VideoXpert يعمل كجزء أساسي وبوابة وسائط مجتمعة لخادم
التي تتوقعھا لألنظمة VideoXpert الخادم المزدوج مجموعة كاملة من وظائف

 مستخدم في وقت واحد.١٠٠ كاميرا و٢٠٠٠التي تحتوي على أقل من 

OPS CENTER تطبيق
، ويوفر بيئة مثلىWindows عبارة عن تطبيق يستند إلى Ops Center إن تطبيق

يمكن للمستخدمين من خاللھا مشاھدة الفيديوھات المباشرة والمسجلة. بدعم
 شاشات،٦ما يصل إلى  Ops Center أجھزة فك التشفير المحسنة، يدعم تطبيق

 إشارة فيديو متزامنة. من خالل تطبيق١٦وكل منھا يمكنه عرض ما يصل إلى 
Ops Center،يستطيع المستخدمون تھيئة مساحات العمل الكاملة واسترجاعھا ،

مما يمكن أجھزة التشغيل من تسجيل الدخول بشكل سريع للبدء في العمل. 

يوفر التطبيق آليات لترتيب الكاميرات من خالل العالمات ومعايير أخرى، مما
يجعل من السھل على المستخدمين العثور على الكاميرات التي يحتاجون إليھا.
يمكن للمستخدمين التبديل بين الفيديو المباشر والمسّجل بشكل سريع، مما يضمن
تجربة عرض سلسة. مع األذونات المناسبة، يمكن للمستخدمين أيًضا مشاركة
مساحات العمل بل وحتى استخدام عالمات التبويب نفسھا في وقت واحد، مما

يتيح التعاون في إطار عمليات المراقبة الخاصة بك.

وضع االستقصاء، الذي يمكن من خالله Ops Center كما يوفر تطبيق
للمستخدمين إنشاء قوائم التشغيل من مقاطع الفيديو المتعددة، التي تشمل مشاھد
مھمة من االستقصاء. يمكن للمستخدمين تصدير وتشفير االستقصاءات الخاصة
بھم، وتخزين مقاطع ذات صلة باالستقصاء الخاص بھم بعيًدا عن تخزين الفيديو

في شبكة النظام لحفظ األدلة بشكل آمن والوصول السريع.

المكونات اإلضافية النمطية، مع تقديم وظائف إضافية Ops Center يدعم تطبيق
للمشغلين كما ھو مطلوب من قبل عمليات المراقبة الخاصة بك. إن المكون

 يمّكن المشغلين من ترتيب الكاميرات والعثور عليھاالتعييناإلضافي الخاص بـ 
على المخططات. من خالل التعيين، يمكن للمشغلين العثور على الكاميرا التي
توفر طريقة العرض التي يحتاجون إليھا في الوقت الذي يحتاجون إليه. إن

يعرض أرقام لوحة الترخيص لتتبع المركبات PlateSmart المكون اإلضافي
معلومات األلعاب في eConnect وھي تأتي وتذھب. يعرض المكون اإلضافي

الوقت الفعلي كطبقة فيديو.

السعة التخزينية
عالية RAID 6  عبارة عن منصة تسجيل )  VideoXpert Storage)  VXSإن 

الخاص بك. يرد نظام VideoXpert اإلتاحة تلتقط الفيديوھات المسّجلة لنظام
، ويحرر المزيد من المساحة للفيديو ويضمن درجة أعلىSSD تشغيل النظام على

تعبأ RAID من الموثوقية. ومحركات األقراص الصلبة التي تنتمي إلى مجموعة
من األمام، مما يجعل من السھل إزالة محركات األقراص التالفة واستبدالھا. كما

،RAIDتحافظ خوادم التخزين على مستويات األداء في كل حاالت الخطأ العادية و
وتمنع ضعف األداء وتضمن حصول المستخدمين دائًما على الفيديو الذي

.VideoXpert يحتاجونه من خالل

الخارجية من خالل حزم برامج IP محلًيا كاميرات VideoXpert Storage يدعم
، حتى تتمكن من جلب الكاميرات الخاصة بك إلىONVIF Sالتشغيل و

VideoXpert  .دون واجھات ترجمة مكلفة

يمكنك تھيئة التخزين من خالل واجھة الويب نفسھا التي تستخدمھا لتھيئة بقية
الخاص بك، مما يجعل من السھل تحديد مواعيد التسجيل VideoXpert نظام

وتعيين الكاميرات لخوادم التخزين الخاصة بك. يدعم التخزين الحركة، واإلنذار،
والتسجيل بأسلوب االھتزاز عند اإلنذار، حتى تتمكن دائًما من التقاط األحداث
ذات الصلة بالبيئة الخاصة بك بجودة عالية. كما يدعم التخزين التسجيل المتكرر،

في تسجيل الفيديو حتى إذا أصبح خادم تخزين VideoXpert مما يضمن استمرار
واحد غير متصل. 



المواصفات الفنية
بنية النظام
التوسع في أي مستوى من بيئة األمان. يبدأ نظامك بخادم واحد يحتوي على الجزء األساسي وبوابة الوسائط. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب نظامك VideoXpert Ultimate يتيح
VideoXpert وخادم التخزين. كلما زادت احتياجات المراقبة الخاص بك، يمكنك إضافة خوادم للتوسيع بشكل مجزأ داخل بيئة واحدة، أو يمكنك تجميع أنظمة OPS Center وجود

متعددة لتوفير نقطة وصول واحدة لشبكات إدارة الفيديو الموزعة.

VIDEOXPERT ACCESSORY SERVER خادم
أساسي، ونظام فعال لتجاوز الفشل، وخدمات توازن التحميل للشبكات األصغر.  DHCP، وNTP لتوفير VideoXpert Accessory Server يمكنك تثبيت خادم

.VideoXpert حالً أصلًيا متعدد األغراض للتحكم في وقتك ومعالجة الخدمات من داخل Accessory Server يقدم

الخاصة VideoXpert ) للجزء األساسي / بوابة الوسائط، مع تحسين األداء وتوفير التكرار لشبكةCMGبين عدة خوادم ( Accessory Server عند العمل كموازن تحميل، يربط
الخاصة بك وضمان تحسين مدة تشغيل النظام بحيث يمكن للمستخدمين دائًما الوصول إلى VideoXpert ، يمكنك بسھولة زيادة سعة شبكةAccessory Server بك. من خالل

الفيديو.
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المواصفات الفنية
بنية مساحة عمل المشغل
والخمسة اآلخرين تقودھم أجھزة فك التشفير المحسنة بشكل مستقل. إن أجھزة Ops Center  شاشات: واحدة متصلة مباشرًة بتطبيق٦ما يصل إلى  Ops Center يدعم تطبيق

) مع الحفاظ على تجربة 1080p  إشارات٦ إشارة فيديو (ما يصل إلى ١٦فك التشفير المحسنة تمكن كل شاشة متصلة من خالل محطة عمل من عرض ما يصل إلى 
مستخدم سلسة.

تعمل الشاشات التي تقودھا أجھزة فك التشفير المحسنة مثل الشاشات األصلية؛ يمكن للمستخدمين تحريك النوافق عبر الشاشات بسالسة. ولكن عندما يطلب المستخدم إشارة
Ops Center للحصول على الفيديو وتشفيره. وھذا يتيح للمشغلين تحسين إمكانيات عرض VideoXpert فيديو أو مكون إضافي، يتصل جھاز فك التشفير المحّسن مباشرةً بخوادم

دون تعقيد تجربة المستخدم.

عناصر تحكم المشغل المحّسنة
 وتتضمن لوحة المفاتيح.KBD5000لوحة المفاتيح المحسنة، والماوس المعزز، و Ops Center باإلضافة إلى الماوس ولوحة المفاتيح القياسيين، تدعم محطات العمل تطبيق

الموجود KBD5000 المحسنة مفاتيح قابلة للبرمجة يمكن للمشغلين تعيين اختصارات لعالمات التبويب ومساحات العمل المفضلة لديھم. يتم تعيين الماوس المحسن الجديد أو
  يمكن أن يؤدي المشغل جميع العمليات باستخدام أي من عناصر التحكم. .Ops Center حالًيا إلى مجموعة كاملة من عناصر تحكم

Ops Center

Monitor 5Monitor 4

Monitor 3Monitor 2Monitor 1

Monitor 6

Legend

CAT5e
HDMI, VGA, 

or DisplayPort

DVI-D or DisplayPort

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

Enhanced 
Decoder

١جھاز المراقبة  ٢جھاز المراقبة  ٣ ةبقارملا زاھج

٤جھاز المراقبة  ٥جھاز المراقبة  ٦جھاز المراقبة 

الوسائل اإلرشادية

محّسن
وحدة فك التشفير

محّسن
وحدة فك التشفير

محّسن
وحدة فك التشفير

محّسن
وحدة فك التشفير

محّسن
وحدة فك التشفير

HDMI/VGA

DisplayPort أو

DVD-D أو DisplayPort

KBD5000 ENHANCED KEYBOARD ENHANCED 3D MOUSEKBD5000 لوحة تحكم محّسنة ماوس ثالثي األبعاد محّسن



المواصفات الفنية
األجھزة

السعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسي

 Enhanced خادم
Decoder 

Accessory 
)D10U Models(

Intel® Xeon® E3-1275 v3المعالج
Intel® Xeon ®  
E3-1276 v3

Intel® Core™ i7 - 6700T

DDR4  جيجا بايتDDR3 ECC٨  جيجا بايتDDR3 Non-ECC٣٢ جيجا بايت DDR3 ECC٨ جيجا بايت ٣٢الذاكرة

 Microsoft® Windows® Server 2012نظام التشغيل
Windows 7

Ultimate SP1
Microsoft ®  Windows®  

Server 2012
–

 جيجا بايت١٢٨ جيجا بايت٢٠٠ جيجا بايت١٢٠ جيجا بايت١٢٠ جيجا بايتSSD٤٨٠ تخزين

HDD

 تيرا بايت ٩٦ما يصل إلى غير منطبق تيرا بايت١السعة التخزينية

غير منطبق
RAID 6غير منطبقRAID مستوى

غير منطبقغير منطبقسعة فعالة
VXS-48 : 32.70 تيرا بايت
VXS-72 : 54.50 بايت تيرا
VXS-96 : 76.40 تيرا بايت

غير منطبقDVD±RWغير منطبقمحرك األقراص الضوئية

USB منافذ
USB 2.0خلفي٢ أمامي، ٢ خلفي٢ أمامي، ١ --
USB 3.0خلفي٤ أمامي، ٢ خلفي٢ خلفي٢ 

D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسي١الحد األدنى من متطلبات النظام

Intel i7Intel i7المعالج
وحدة معالجة 

 بت٦٤مركزية 
Intel® Xeon ®  
E3-1276 v3

جھاز فك التشفير المحسن 
غير متاح كموزع للبرامج

 جيجا بايت (قناة مزدوجة ٨ جيجا بايت٨ جيجا بايت١٦الذاكرة
 ٢ x  جيجا بايت٢٣٢   جيجا بايت)٤  DDR3 ECC

 Microsoft® Windows® Server 2012نظام التشغيل
Windows 7

Ultimate SP1 أو أحدث
Microsoft ®  Windows®  

Server 2012

VGA واجھةأو أفضل Intel HD Graphics P4700نظام الفيديو

)Gigabit Ethernet)  1000Base-Tالواجھة
تم اختبار توزيعات البرامج دون تثبيت برامج مكافحة الفيروسات.  ١
قد يؤدي الفشل في استخدام الذاكرة مزدوجة القناة إلى ضعف األداء عند عرض الفيديو على شاشات محلية. ٢

D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسيالفيديو

Intel HD Graphics P4700نظام الفيديو
Intel HD Graphics 

P4700 ؛ يدعم التحديث
االختياري

  إن طرازات:VGA واجھة
VXS  مصممة لتتم تھيئتھا عن

.بعد من خالل واجھة الويب

Intel HD

 جيجا بايت ١مشتركة؛ مشتركةالذاكرة
OPS-WKS6 لـ

مشتركة

2x DisplayPort ، DVI-D ، VGAموصالت إخراج الفيديو

2x DisplayPort،  DVI-D، 
VGA ٦؛ يدعم ما يصل إلى 

-OPS موصالت إخراج لـ
WKS6 

DisplayPort ، HDMI ،
VGA

الحد األقصى للدقة
DisplayPort٣٨٤٠  x  ٣٨٤٠ ھرتز٦٠عند  ٢١٦٠  x  ٢١٦٠ 

 ھرتز٦٠عند 

DVI-D وVGA١٩٢٠  x  ١٩٢٠ ھرتز٦٠عند  ١٢٠٠  x  ١٢٠٠ 
 ھرتز٦٠عند 

معايير الفيديو
NTSCھرتز٦٠ ھرتز٦٠ 

PALھرتز٥٠ ھرتز٧٥ 

D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسيالشبكات

 Gigabit Ethernetمنافذ الواجھة
)1000Base-T)  (2x(

 Gigabit Ethernet منفذ
)1000Base-T( ) 1x(

غير منطبقمعدل النقل

 ميجا بايت في ٣٥٠تسجيل 
 ١٧٦الثانية / إعادة تشغيل 

ميجا بايت في الثانية (في 
الوقت نفسه)

غير منطبق



المواصفات الفنية
D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسياللوحة األمامية

الطاقةالطاقة، التھيئة/إعادة الضبطأزرار

المؤشرات

أبيض، أبيض وامضأزرق، أحمر، إغالقأخضر، أصفر، أحمرحالة الوحدة
أخضر، برتقالي، إغالقأخضر، إغالقأخضر، أصفر، أحمرالشبكة الرئيسية
أخضر، إغالقأخضر، أصفر، أحمرالشبكة الثانوية

غير منطبق
غير منطبقأخضر وأصفر وأحمر (حسب تشخيص المشكلة)حالة البرنامج

أخضر، أحمر إيقاف (خلف الوحدة)حالة القرص الصلب

OS Drive ) SSD(: 
أصفر، إغالق

أبيض وامض
RAID Drives: 

أزرق، أحمر، إغالق
غير منطبقأخضر، إغالقغير منطبقحالة الطاقة

غير منطبقأحمر، إغالقغير منطبقحالة فشل الطاقة

D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسيالطاقة

 ھرتز، تحديد تلقائي للمدى٥٠/٦٠ فولت من التيار المتردد، ٢٤٠ إلى ١٠٠إدخال الطاقة

داخلي، مصدر زائد لإلمداد داخليمصادر اإلمداد بالطاقة
 واط٦٥خارجي، بالطاقة

استھالك الطاقة

 فولت للتيار ١٠٠
غير منطبق وحدة حرارية بريطانية/ساعة٥٤٧ أمبير، ١٫٦٠ واط، ١٦٠المتردد

 فولت تيار مباشر، ١٩٫٥
 أمبير٣٫٣٤

 فولت للتيار ١١٥
غير منطبق وحدة حرارية بريطانية/ساعة٥٤٧ أمبير، ١٫٣٩ واط، ١٦٠المتردد

 فولت للتيار ١٢٠
غير منطبقالمتردد

أمبير،  ٣٫٤٥واط،  ٤١٤
 وحدة حرارية ١٤١١

بريطانية/ساعة *
 فولت للتيار ٢٢٠

غير منطبق وحدة حرارية بريطانية/ساعة٥٤٧ أمبير، ٠٫٧٢ واط، ١٦٠المتردد

 فولت للتيار ٢٤٠
غير منطبقالمتردد

 أمبير، ١٫٦٩واط، ٤٠٦
 وحدة حرارية ١٣٨٦

بريطانية/ساعة *
* يعتمد استھالك الطاقة على السعة القصوى. 

D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسيمتوافق مع البيئة

°فھرنھايت) في فتحة سھب الھواء الخاصة بالوحدة (الجزء األمامي ٩٥° إلى ٣٢°مئوية (من ٣٥° إلى ١٠من درجة حرارة التشغيل
من الوحدة)

 درجة مئوية ٣٥ إلى ٥
 فھرنھايت)٩٥ إلى ٤١(

 درجة فھرنھايت)١٤٩ إلى ٤٠ درجة مئوية (-٦٥ إلى ٤٠-درجة الحرارة في عدم التشغيل
°مئوية٦٠ إلى °٤٠–

 إلى °٤٠(–
فھرنھايت)°١٤٠

°مئوية ٦٥ إلى °٤٠–
 إلى °٤٠(–
فھرنھايت)°١٤٩

٪،٩٥ ٪ إلى ٢٠ ٪، غير متكاثف٨٠ ٪ إلى ٢٠الرطوبة النسبية أثناء التشغيل
غير متكاثف

 ٪، غير ٨٠ ٪ إلى ٢٠
متكاثف

٪،٩٥ ٪ إلى ٥ ٪ في الساعة١٠الرطوبة النسبية أثناء عدم التشغيل
 ٪ في الساعة١٠غير متكاثف

 قدم)١٠٠٠٠- إلى ٥٠ م (٣٫٠٤٨- إلى ١٥ارتفاع التشغيل
GRMS 0.66أوكتاف/الدقيقة٠٫٥ ھرتز بمعدل مسح مقداره ٢٠٠ ھرتز إلى ٣ جاوث بطاقة ٠٫٢٥تشغيل االھتزاز

يمكن أن تكون درجة الحرارة عند فتحة الھواء الخاصة بالوحدة أعلى من درجة حرارة الغرفة بصورة ملحوظة. حيث تتأثر درجة الحرارة بتكوين الحامل وتصميم األرضية مالحظة:
وإستراتيجية تكييف الھواء وبعض العناصر األخرى. لتجنب تعطل األداء وتلف الوحدة، تأكد من أن درجة حرارة الوحدة في نطاق درجة حرارة التشغيل بصفة مستمرة.

D10U Modelsالسعة التخزينيةOps Center تطبيقبوابة الوسائطCMG/الجزء األساسيالمواصفات المادية

الخزانة البالستيكية والمعدنيةالھيكل

الشكل النھائي
أسودالرمادي الداكن مع أغطية ذات نھايات فضية المعةاللوحة األمامية

أسودفضيرمادي داكنالھيكل

 بوصة)٣٫٥  x ١٧٫١  x ٢٠ ملم (٨٫٩  x  ٤٣٫٤  x  ٥٠٫٨األبعاد (عمق × عرض × ارتفاع)
 سم ١٣٫٢ × ٤٣٫٧ × ٦٤٫٨
)٢٥ x  ١٧٫٢ x  ٥٫٢ 

بوصة)

 ٣٫٦ x  ١٧٫٨ x  ١٨٫٢ 
 ٧٫٢  x ٧٫٠  x ١٫١٤ملم (

بوصة)

RU(2 RU3 RUالتركيب (
غير منطبق (طقم التركيب 

(مضمن

 كجم ١٢٫٣٨ رطل)٢٨٫٨ كجم (١٣٫٠٦وزن الوحدة
 رطل)٢٧٫٢٩(

 كجم ١٢٫٣٨
 رطل)٣٫١٢ كجم (١٫٤١ رطل)٧٨ كجم (٣٥٫٥ رطل)٢٧٫٢٩(



المواصفات الفنية
تراخيص البرامج، والخوادم، وطرازات محطة العمل
)، والطراز، Ultimate أو Enterpriseالخاصة بك ( VideoXpert  يتكون رقم الطراز الخاص بك من فئة بيئة.VideoXpert استخدم الجدول التالي إلنشاء رقم طراز ألجھزة و / أو مجموعة برامج

أسالك الكھرباء للمناطق الخاصة بكل منھا؛ أما الطرازات التي ال تحتوي على رمز البلد فال تشمل ذلك. وتتوفر أسالك  EUKو US ورمز البلد (حيثما ينطبق ذلك). وتشمل الطرازات التي تنتھي بـ
 .E1-COR-SVR-EUK في أوروبا محدد بعالمة Enterprise Core الكھرباء كملحقات منفصلة. على سبيل المثال، خادم

 ال تتطلب تراخيص تنشيط التي تتطلبھا بعض ميزات البرامج وتحديثات المنصات. تتطلب الكاميرات المجمعة والمسجلة في Pelco على الرغم من أن خوادم ومحطات عمل وأجھزة تسجيل
VideoXpert Storage ترخيًصا واحًدا لكل قناة. يمكنك الرجوع إلى مبيعات Pelco .لضمان الحصول على جميع المعدات والتراخيص الالزمة لدعم بيئتك

 ُيوصى بشدة أن .Pelco إما شھادة تدريب، أو أن يتم تنفيذ التثبيت بواسطة أحد محترفي الصيانة لدى VideoXpert Ultimate نظًرا لتعقيد الشبكة وتصميم النظام لتحقيق توزيعات أكبر، يتطلب
.Enterprise ، بينما ال يشترط ذلك في توزيعاتPelco يكون المسؤولون والقائمون بتركيب النظام معتمدين من

طرازات التخزين
، والطراز، وسعة التخزين، ورمز البلد VideoXpert الخاص بك. يتكون رقم الطراز من توزيع VideoXpert Storage Server استخدم الجدول التالي للعثور على رقم الطراز لخادم
 أسالك الكھرباء للمناطق الخاصة بكل منھا؛ أما الطرازات التي ال تحتوي على رمز البلد فال تشمل ذلك. على سبيل المثال، خادم EUKو US (حيثما ينطبق ذلك). وتشمل الطرازات التي تنتھي بـ

Enterprise Storage Server  تيرا بايت للواليات المتحدة يكون محدًدا بعالمة٤٨الذي لديه سعة تخزين  E1-VXS-48-US.

الوصفرمز البلد (اختياري)الطرازالتوزيع

  )Ultimate(  U1
أو

  )Enterprise(  E1

CMG-SVR

US = أمريكا الشمالية 
EUK = أوروبا/المملكة المتحدة

في جھاز واحد  VideoXpert الجزء األساسي وبوابة وسائط

COR-SVRجھاز خادم جزء VideoXpert األساسي

MGW-SVRجھاز خادم بوابة الوسائط

OPS-WKSمحطة عمل تطبيق Ops Center

OPS-WKS6
 ٦مع بطاقة رسومات محسنة، مما يمكن من استخدام ما يصل إلى  Ops Center محطة عمل تطبيق

.)D10U-A2-DEC( شاشات باستخدام أجھزة فك التشفير المحسنة

NSM-1UP
VideoXpert من دعم أنظمة NSM5200 رخصة تحديث تمّكن طرازات

DSS-1UP
VideoXpert من العمل كأجھزة تسجيل داخل DS رخصة تحديث تمّكن خوادم

1C-SUP1اشتراك تحديث البرامج؛ يؤھلك للحصول على تحديثات لمدة سنة واحدة

1C-SUP3اشتراك تحديث البرامج؛ يؤھلك للحصول على تحديثات لمدة ثالث سنوات

1Cترخيص كاميرا لـ   VideoXpert Storage   (VXS ) 

32Cترخيص كاميرا لـ٣٢   VideoXpert Storage ) VXS    (

E1BASE
، تشمل جزًءا أساسًيا واحًدا، وبوابة وسائط واحدة، Enterprise ترخيص قاعدة

 ترخيص كاميرا.٣٢واحد، و VXS وترخيص

U1AGG-1Cترخيص تحديث الموقع النھائي إلدارة كاميرا واحدة

التخزين الطرازالتوزيع
الوصفرمز البلد (اختياري)(بالتيرا بايت)

   )Ultimate (  U1
  )Enterprise(  E1

VXS

٤٨ 

US = أمريكا الشمالية 
EUK = أوروبا/المملكة المتحدة

VXS  تيرا بايت)٣٢٫٧٠ تيرا بايت (تخزين فعال ٤٨بسعة تخزين 

٧٢VXS  تيرا بايت)٥٤٫٥٠ تيرا بايت (تخزين فعال ٧٢بسعة تخزين 

٩٦VXS  تيرا بايت)٧٦٫٤٠ تيرا بايت (تخزين فعال ٩٦بسعة تخزين 
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Pelco, Inc
٣٥٠٠ طريق بيلكو، كلوفيس، كالیفورنيا ٥٦٩٩-٩٣٦١٢ الواليتا المتحدة 

األمریكیة الواليتا المتحدة وكنداھاتف ٨٠٠) ٢٨٩-٩١٠٠( افك٨٠٠س) 
+١) ٥٥٩ (٣٤٨-١١٢٠+ فاكس ١) ٥٥٩ (٢٩٢-١٩٨١دولًيا ھاتف ٢٨٩-٩١٥٠(

www.pelco.com

اللغات المدعومة
ومدخل المسؤول متاحة باللغات:  Ops Center واجھات تطبيق

الملحقات المتوفرة
)Ops Center ، وطرازاتCMGلوحة المفاتيح (الجزء األساسي، وبوابة الوسائط، و

)Ops Center ، وطرازاتCMGالماوس (الجزء األساسي، وبوابة الوسائط، و
يحتوي على معلومات عن الموارد واالسترجاع USB محرك أقراص

 طقم التركيب على حامل
سلك الكھرباء (للطرازات القابلة للتطبيق)

ملحقات الطاقة االختيارية
PWRCRD-S-ARسلك كھرباء قياسي، األرجنتين
PWRCRD-S-AUسلك كھرباء قياسي، أستراليا
PWRCRD-S-EUسلك كھرباء قياسي، أوروبا
PWRCRD-S-UKسلك كھرباء قياسي، المملكة المتحدة
PWRCRD-S-USسلك كھرباء قياسي، الواليات المتحدة
PWRCRD-R-ARسلك كھرباء مستدير، األرجنتين
PWRCRD-R-AUسلك كھرباء مستدير، أستراليا
PWRCRD-R-EUسلك كھرباء مستدير، أوروبا
PWRCRD-R-UKسلك كھرباء مستدير، المملكة المتحدة
PWRCRD-R-USسلك كھرباء مستدير، الواليات المتحدة

VIDEOXPERT ACCESSORY SERVER خادم
D10U-A2-ACCخادم VideoXpert Accessory Server

D10U-A2-ACC-USخادم VideoXpert Accessory Server  مع سلك
كھرباء من الواليات المتحدة

D10U-A2-ACC-EUKخادم VideoXpert Accessory Server  مع سلك
كھرباء من أوروبا/المملكة المتحدة

OPS CENTER CLIENT الملحقات االختيارية الخاصة بـ
D10U-A2-DECجھاز فك تشفير محّسن وطقم التركيب

D10U-A2-DEC-US جھاز فك تشفير محّسن وطقم تركيب مع
سلك كھرباء من الواليات المتحدة

D10U-A2-DEC-EUKكھرباء  جھاز فك تشفير محّسن وطقم تركيب مع سلك
من أوروبا/المملكة المتحدة

3DX-600-3DMOUSEماوس ثالثي األبعاد وذراع تحكم
Y-U0023-G910KBDلوحة تحكم محّسنة

A1-KBD-3D-KIT2 طقم مكّون من لوحة تحكم محّسنة وماوس ثالثي
األبعاد

ملحقات خادم التخزين
NSM5200-PSكھرباء بديل لطرازات سلك VSM/NSM5200

NSM5200-FANمروحة نظام بديلة (الجزء العلوي األوسط) لطرازات 
VSM/NSM5200

NSM5200-FANBھيكل خلفي بديل (اللوحة الخلفية) لطرازات 
VSM/NSM5200

HD5200-3000 تيرا بايت وحامل٣محرك أقراص صلب بديل  
VSM/NSM5200 لطرازات

DS-EN-4TB-HDD تيرا بايت وحامل ٤محرك أقراص صلب بديل 
VSM/NSM5200 لطرازات

VXS-HDD-6TB تيرا بايت وحامل ٦محرك أقراص صلب بديل 
VXS لطرازات

المعايير/المنظمات
MPEG-4 ھي أحد أعضاء منتدى الصناعة Pelco شركة•
•Pelco ) أحد أعضاء منتدى التركيب والتشغيل العالميUPnPلجنة القيادة ،(
).USBھي أحد أعضاء منتدى مصنعي الناقل التسلسلي العام ( Pelco شركة•
ھي أحد مساھمي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الفنية والكھربية  Pelco شركة•

)ISO/IEC (١) واللجنة الفنية المشتركة JTC1 لـ "تكنولوجيا ٢٩) واللجنة الفرعية رقم 
١١المعلومات"، فريق العمل 

)MPEG-4 (المعروف كذلك باسم ISO/IEC 14496 التوافق، معيار•
 ، "تعديل رمز النبضITU  (G.711التوافق، توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت (•

)PCM"لترددات الصوت (
Profile S (ONVIF) التوافق، منتدى واجھة فيديو الشبكة المفتوحة •

األلمانية•
اإلسبانية•
الفرنسية•
اإليطالية•
الكورية•
البولندية•

البرتغالية•
الروسية•
التركية•
اللغة العربية•
الصينية (المبسطة)•
اليابانية•

الشھادات
.الشھادات للحالة الحالية من  ® .B.O.S.S )، أو آخر تحديثwww.pelco.comفي وقت ھذا المنشور، تكون شھادات المنتجات من الفئة (أ) معلقة. قم باستشارة المصنع أو موقع الويب الخاص بنا (

الجزء 
بوابة الوسائطCMG/األساسي

 Ops تطبيق
Centerالسعة التخزينية

 Enhanced خادم
Decoder /

Accessory
)D10U Models(

ماوس ثالثي األبعاد 
محّسن

3DX-600-3DMOUSE
لوحة تحكم محّسنة

Y-U0023-G910KBD

CE

(الفئة ب)(الفئة ب)(الفئة ب)(الفئة أ)(الفئة أ)(الفئة أ)(الفئة أ) FCC، 15 الجزء

ICES-003 

UL/cUL مدرجة بـ

C-Tick

CCC

KC

 Pelco وشعار Pelco وغيرھا من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelco المشار إليھا في ھذا
ONVIF وشعار ONVIF .وشركاتھا التابعة Pelco المستند ھي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة

كما أن كافة أسماء المنتجات .ONVIF Inc عالمتان تجاريتان لشركة
والخدمات األخرى ھي ملك لشركاتھا المعنية.
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.
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