
VideoXpert Enterprise v والبرامجاألجهزة3.0
المراقبةونظامللتوسيعالقابلالفيديوإدارة
المنتجميزات

lوضمانالوحيدةالفشلنقاطعلىللقضاءمصمم
لألعطال،المقاومةالبرامجمنالرغمعلىالموثوقية
المتعددةالتكرارومستوياتالموزّعة،البرمجيةوالبنية

lالنمطيوالتوسيعالتوسيعقابليةيوفر

lالخليةتصاميمذلكفيبماالشاشة،حوائطيدعم
والكاميرات

lمنبسالسةالتحويليوفرVideoXpertTM Professional

lألنظمةترحيلمساراتيوفر®Endura®وDigital Sentry

lشبكاتيجمعVMSفردينظامخاللمنالفيديوهاتكلويدير

lللعميلالمملوكةلألجهزةالمالئمالترحيلأوللقياسالقابللألداءفقط،والبرامجاألجهزةتوزيعاتفيمتاح

lعلىيعتمد®Microsoft® Windowsوالصيانةاإلعدادلسهولة

lالويبعلىالقائمالعميليسمحVxPortalبرنامجأيتثبيتدونالفيديووتصديربعرض

lيوفرVxToolboxوالجهازالنظامإدارةإلمكانياتإداريةواجهة

lإلىيصلماعرضمعمنفصلة،مركزيةمعالجةوحدةمنهاكلويقودعمل،محطةلكلشاشات6إلىيصلمايدعم
شاشةلكلإشارة25

lفيالتحكممنقدرأقصىلتحقيقاألبعادثالثيوماوسللبرمجةقابلةمفاتيحلوحةبملحقاتعملمحطاتتتوفر
المشغل

lلوحةعلىوالتعرف،الفيديومعلوماتوطبقاتالتعيين،ذلكفيبمااإلضافيةالمكوناتخاللمنللتوسيعقابل
الترخيص

lالمالئمبالشكلالشبكةمواردوتنظيموتعيينها،العالماتتكوين

C4016S-C | 09/18/181

الفيديوإدارةحلولالمنتجمواصفات



lتخزينحليدعمNative RAID Pelcoوكاميراتالثالثالطرف6 Optera

lمعمتوافقONVIF:معالمتوافقةوالكاميراتاألجهزةيدعمONVIF S

lكاميراتيدعمIPv4وIPv6

lبالخبراءالخاصةاالستقصائيةالتشغيلوقوائمالفيديوتشغيلإعادةمزامنةمنالتشغيلأجهزةيمكّناالستقصاءوضع
المهمةالمشاهدتغطيالتي

كاميرا100تتضمنعمليتككانتسواءحجم.بأيالمراقبةعملياتلمالءمةالمصممالفيديوإدارةحلVideoXpertإن
VideoXpertلكنالفيديو.مواردوإدارةوتسجيل،لعرض،حالVideoXpertًتقدمكاميرا،10000أو Enterprise

علىللحصولصُممالشركات،فيالفيديومقاطععلىالمرتكزةالبياناتإلدارةحلفهوفيديو،إدارةنظاممجردمنأكثر
عميل.لكلالتنبؤإمكانياتلتوفيراألخرى،البياناتإلىوإسنادهمصدرأيمنالبيانات
معتناغمفيالتطورللنظاميتيحمماواحدة،بيئةضمنالتوسيعوقابليةالتكرارلتوفيرVideoXpertخوادمتجميعيمكن

والسعةالخوادمإضافةيمكنكالتسجيل،أجهزةأوالمستخدمينأوالكاميراتبإضافةتقومبينمابك.الخاصةالمراقبةاحتياجات
VideoXpertلـويمكنبللتوقعاتك.مناسبأداءوتقديماإلضافيةالموارددعمللنظاميتيحمماالتخزينية، Enterprise

يمكنالتجميع،خاللمنواحدة.واجهةفيالمتعددةVideoXpertأنظمةوربطاألخرى،VideoXpertأنظمةتجميع
متعددة.مواقععلىيحتويمشتركفيديوإدارةنظاموصيانةبناءللمسؤولين
أنالمفترضومنبسرعة،إعدادهويمكنتثبيته،يسهلفإنه،WindowsلمنصاتمصممVideoXpertألنونظرًا
نظاممعالتكيفالسهلمنيجعلمماوالمتعدد،األحاديالبثنقلأوضاعالنظامويدعمالمستخدمين.لمعظممعروفًايكون
أدواتمننسبية.بسهولةواستخدامهالنظاماعتماديمكنهمالمستخدمينأنالمبسطةالواجهاتتضمنلديك.الحاليةالشبكة

VxToolbox،إلىالكاميراتوتعيينواألذونات،المستخدمينوتهيئةاألجهزة،بياناتقاعدةوإدارةالنظام،تهيئةيمكنك
Opsبرنامجخاللمنالتسجيل.أجهزة Center،قوية.استقصاءوأدواتالجودةعاليفيديوإلىالوصولللمشغلينيمكن
DigitalوEnduraوأجهزةبيئاتترحيلللمسؤولينيمكن SentryإلىVideoXpert،األجهزةتحديدإعادةمع

VideoXpertلـأيضًايمكن.VideoXpertمزايامناالستفادةمعالحاليةالفيديوإدارةبنياتاستخداموإعادةالمستهدفة
DigitalوNSM5200/NSM5300تخزينأجهزةمناالستفادة Sentryالفيديوعلىالحفاظمعللتسجيل،كحلول
.VideoXpertميزاتإلىالوصولإمكانيةتوفيرنفسهالوقتوفياألجهزةهذهعلىالمخزن
VideoXpertبنيةتضمنموزّعة،وكأنظمة Enterpriseبخدماتأوبالنظامتضرقدواحدةفشلنقطةوجودعدم
تجاوزوأنظمةخصيصًاالمُصممةاألجهزةمنكلخاللمن–متعددةتكراربمستوياتالنظامتصميمتمالفيديو.تسجيل
بمواصلةالفرديةللمكوناتالبنيةتسمحالنظام.تشغيلمدةتحسينمنقدرأقصىلتحقيق–المتكرروالتسجيلالمتطورةالفشل
النظام.فيآخرجزءأيفيالفشلحالةفيالعمل
لتصميمنظرًاباألوضاع.والوعيالسيطرةلتقديماألخرىالبناءوأنظمةالماديةاألمانأنظمةمعVideoXpertدمجيمكن

VideoXpertبرمجةتطبيقواجهةيشملفإنهمفتوحة،بمعايير)API(،البرامجتطويرومجموعاتكاملة)SDK،(
يدعمكما.VideoXpertإمكانياتمنتستفيدواجهاتبتطويراألخرىالنظملمصنعييسمحمماالمخصص،التقنيوالدعم

VideoXpertكاميراتIP،منالكاميراتخياراتمنالمئاتبينمنباالختيارللمستخدمينيسمحمماالخارجيةPelco
النظام.تهيئةعندالخارجيينوالشركاء
وخادم،VxOpsCenterوتطبيقالوسائط،وبوابةاألساسي،الجزءرئيسية:مكونات4منVideoXpertيتكون

المستخدمحقوقوإدارةالنظام،بياناتقاعدةعلىالحفاظمعالمركزية،اإلدارةعملياتاألساسيالجزءيؤديالتخزين.
ضمانمعالفيديو،طلباتجميعمعالوسائطبوابةتتعاملاألخرى.المركزيةوالعملياتالبيانات،حزموتوجيهواألذونات،

شبكةأو)WAN(الكبيرةالشبكةأو)LAN(المحليةالشبكةسواءالشبكة،إلىالوصولمستوياتجميعمنالمستخدمينتلقي
VxOpsCenterإنلتطبيقهم.الفيديومنالمناسبللنوعالجوال، Clientوسهلةقويةواجهةويوفرالمشغل،وحدةهو
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التخزينخادميعملالنظام.أنحاءجميعفيعنهواالستقصاءالفيديوإلىالوصولللمستخدمينيمكنخاللهامناالستخدام
)VXS(المستخدمين.إلىالمسجّلالفيديووتوصيلالفيديوتسجيلعلى

األساسيالجزء
الجزءيعملالتسجيل.وأجهزةالكاميراتبياناتقاعدةعلىيحافظفهو،VideoXpertنظامقلبهواألساسيالجزء

أذوناتإدارةيمكنك،VxToolboxخاللمنالنظام.وإدارةتهيئةخاللهمنويمكنك،VxToolboxمعاألساسي
"العالمات"تكوينيمكنكإليها.الوصولللمستخدمينيمكنالتيالنظامووظائفاألجهزةتحديدمعالمستخدمين،وحسابات
النظام.داخلإليهاواالستجابةاألحداثتهيئةأيضًايمكنكأسرع.بشكلالنظامداخلواألجهزةالكاميراتلتنظيموتعيينها

األذوناتيمتلكونالذينالمستخدمينقدرةضمانمعالفيديو،بثمواردإلىاألساسيالوصولإمكانيةVxPortalيقدم
قياسي.ويبمستعرضباستخدامفقطمزعج،عميلوجوددونحتىالنظاممنالفيديوعرضعلىالمناسبة

الوسائطبوابة
فيديوإشارةالمستخدمينأحديطلبعندماالطلب.حسبالمالئمينالمستخدمينإلىالفيديوبياناتحزمتوجهالوسائطبوابةإن

أمالمتزامنةالفيديوإشارةلعرضالمناسبةاألذوناتيمتلكالمستخدمكانإذاماوتحددالطلبتقيّمالوسائطبوابةفإنمتزامنة،
جهازأوالكاميرا،-المناسببالجهازبالمستخدمتتصلالوسائطبوابةفإناإلشارة،عرضللمستخدمالممكنمنكانإذاال.

الضرورة.عندالتسجيلجهازأوالتشفير،
يحتويالذيللنظاميسمحممامجزأة،بصورةVideoXpertإلىالوسائطبوابةإضافةيمكناألساسي،الجزءخوادممثل
بواباتإضافةيمكنكمستخدم.200بدعمكاميرا100علىيحتويالذيالنظامأومستخدم،20بدعمكاميرا1000على

الوسائط.توصيلاحتياجاتمعبالتناغمالنظامإلىالوسائط

األساسيوالجزءالوسائطبوابةدمج
لمعظمفيمكنالكافي،النطاقذاتلألنظمةالمنفصلةالوسائطوبوابةاألساسيالجزءخوادممناالستفادةيمكنكأنهحينفي

يوفربك.الخاصVideoXpertلخادممجتمعةوسائطوبوابةأساسيكجزءيعملواحدخادمدعمسريعبشكلاألنظمة
كاميرا2000منأقلعلىتحتويالتيلألنظمةتتوقعهاالتيVideoXpertوظائفمنكاملةمجموعةالمزدوجالخادم

واحد.وقتفيمستخدم100و

VxOpsCenter
مشاهدةخاللهامنللمستخدمينيمكنمثلىبيئةويوفر،WindowsإلىيستندتطبيقعنعبارةVxOpsCenterإن

شاشات،6إلىيصلماVxOpsCenterتطبيقيدعمالمحسنة،التشفيرفكأجهزةبدعموالمسجلة.المباشرةالفيديوهات
المستخدمونيستطيع،VxOpsCenterتطبيقخاللمنمتزامنة.فيديوإشارة25إلىيصلماعرضيمكنهمنهاوكل
العمل.فيللبدءسريعبشكلالدخولتسجيلمنالتشغيلأجهزةيمكّنمماواسترجاعها،الكاملةالعملمساحاتتهيئة
علىالعثورالمستخدمينعلىالسهلمنيجعلمماأخرى،ومعاييرالعالماتخاللمنالكاميراتلترتيبآلياتالتطبيقيوفر

عرضتجربةيضمنمماسريع،بشكلوالمسجّلالمباشرالفيديوبينالتبديلللمستخدمينيمكنإليها.يحتاجونالتيالكاميرات
وقتفينفسهاالتبويبعالماتاستخدامبلالعمل،مساحاتمشاركةأيضًاللمستخدمينيمكنالمناسبة،األذوناتمعسلسة.
بك.الخاصةالمراقبةعملياتإطارفيالتعاونيتيحمماواحد،
مقاطعمنالتشغيلقوائمإنشاءللمستخدمينخاللهمنيمكنالذياالستقصاء،وضعVxOpsCenterتطبيقيوفركما

وتشفيرها،بهمالخاصةاالستقصاءاتتصديرللمستخدمينيمكناالستقصاء.منمهمةمشاهدتشملالتيالمتعددة،الفيديو
والوصولآمنبشكلاألدلةلحفظالنظامشبكةفيالفيديوتخزينعنبعيدًابهمالخاصباالستقصاءصلةذاتمقاطعوتخزين
السريع.
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النمطية،اإلضافيةالمكوناتVxOpsCenterتطبيقيدعم
المراقبةعملياتتتطلبهاللمشغلينإضافيةوظائفعنفيكشف
ترتيبللمشغلينللتعييناإلضافيالمكونويتيحبك.الخاصة

يمكنالتعيين،خاللمنالخرائط.علىعليهاوالعثورالكاميرات
التيالعرضطريقةتوفرالتيالكاميراعلىالعثورللمشغلين
اإلضافيالمكونإنإليه.يحتاجونالذيالوقتفيإليهايحتاجون

PlateSmartالمركباتلتتبعالترخيصلوحةأرقاميعرض
eConnectاإلضافيالمكونيعرضوتذهب.تأتيوهي

فيديو.كطبقةالفعليالوقتفياأللعابمعلومات

التخزينيةالسعة
VideoXpertإن Storage)VXS(تسجيلمنصةعنعبارةRAID لنظامالمسجّلةالفيديوهاتتلتقطاإلتاحةعالية6

VideoXpertعلىالنظامتشغيلنظاميردبك.الخاصSSD،منأعلىدرجةويضمنللفيديوالمساحةمنالمزيدويحرر
محركاتإزالةالسهلمنيجعلممااألمام،منتعبأRAIDمجموعةإلىتنتميالتيالصلبةاألقراصومحركاتالموثوقية.
وتمنع،RAIDوالعاديةالخطأحاالتكلفياألداءمستوياتعلىالتخزينخوادمتحافظكماواستبدالها.التالفةاألقراص
.VideoXpertخاللمنيحتاجونهالذيالفيديوعلىدائمًاالمستخدمينحصولوتضمناألداءضعف
VideoXpertيدعم StorageكاميراتمحليًاIPوالتشغيلبرامجحزمخاللمنالخارجيةONVIF S،تتمكنحتى
مكلفة.ترجمةواجهاتدونVideoXpertإلىبكالخاصةالكاميراتجلبمن

خوادمعلىالكاميراتوتعيينللتسجيلمواعيدوضعالسهلمنيجعلمما،VxToolboxخاللمنالتخزينتهيئةيمكنك
التقاطمندائمًاتتمكنحتىاإلنذار،عنداالهتزازبأسلوبوالتسجيلواإلنذار،الحركة،التخزينيدعمبك.الخاصةالتخزين
استمراريضمنمماالمتكرر،التسجيلالتخزينيدعمكماعالية.بجودةبكالخاصةبالبيئةالصلةذاتاألحداث

VideoXpertمتصل.غيرواحدتخزينخادمأصبحإذاحتىالفيديوتسجيلفي

النظامبنية
VideoXpertيتيح Enterpriseبتشغيليقومواحدبخادمنظامكيبدأاألمان.بيئةمنمستوىأيفيالتوسعالتجميعمع
VxOpsCenterنظامكيستخدمأنيمكنالوسائط.وبوابةاألساسيالجزء Clientsالفيديومقاطعلعرضالمخصص

التجربةلتقديمHTML5المستعرضتكنولوجيامنبالكامليستفيدوالذي،VxPortalاستخداميمكنهأووالمُسجلة،المباشرة
بشكلللتوسيعخوادمإضافةيمكنكبك،الخاصالمراقبةاحتياجاتزادتكلماأدوات.برنامجإلىالحاجةدوننفسهاالغنية
VideoXpertأنظمةتجميعيمكنكأوواحدة،بيئةداخلمجزأ Enterpriseلشبكاتواحدةوصولنقطةلتوفيرمتعددة
الموزعة.الفيديوإدارة
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VideoXpertخادم Accessory Server
VideoXpertخادمتثبيتيمكنك Accessory ServerلتوفيرNTP،وDHCP،الفشل،لتجاوزفعالونظامأساسي

Accessoryيقدماألصغر.للشبكاتالتحميلتوازنوخدمات Serverًوقتكفيللتحكماألغراضمتعددأصليًاحال
.VideoXpertداخلمنالخدماتومعالجة

Accessoryيربطتحميل،كموازنالعملعند Serverخوادمعدةبين)CMG(معالوسائط،األساسي/بوابةللجزء
Accessoryخاللمنبك.الخاصةVideoXpertلشبكةالتكراروتوفيراألداءتحسين Server،زيادةبسهولةيمكنك
الفيديو.إلىالوصولدائمًاللمستخدمينيمكنبحيثالنظامتشغيلمدةتحسينوضمانبكالخاصةVideoXpertشبكةسعة

المشغلعملمساحةبنية
تقودهماآلخرينوالخمسة،VxOpsCenterبـمباشرةًمتصلةواحدةشاشات:6إلىيصلماVxOpsCenterيدعم
منعملمحطةخاللمنمتصلةشاشةكلتمكنالمحسّنةالتشفيرفكأجهزةإنمستقل.بشكلالمحسّنةالتشفيرفكأجهزة
سلسة.مستخدمتجربةعلىالحفاظمعفيديوإشارة25إلىيصلماعرض
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الشاشاتعبرالنوافقتحريكللمستخدمينيمكناألصلية؛الشاشاتمثلالمحسنةالتشفيرفكأجهزةتقودهاالتيالشاشاتتعمل
بخوادممباشرةًالمحسّنالتشفيرفكجهازيتصلإضافي،مكونأوفيديوإشارةالمستخدميطلبعندماولكنبسالسة.

VideoXpertعرضإمكانياتتحسينللمشغلينيتيحوهذاوتشفيره.الفيديوعلىللحصولVxOpsCenterتعقيددون
المستخدم.تجربة

المحسّنةالمشغلتحكمعناصر
إلىباإلضافةوذلك،KBD5000والمحسّن،والماوسالمحسّنة،المفاتيحلوحةVxOpsCenterعملمحطاتتدعم

تعيينخاللهامنللمشغلينيمكنوالتيللبرمجةقابلةمفاتيحالمحسّنةالمفاتيحلوحةتشملالعادية.المفاتيحولوحةالماوس
الموجودةKBD5000أوالجديدالمحسّنالماوستعيينيتملديهم.المفضلةالعملومساحاتالتبويبلعالماتاختصارات

باستخدامكلهاأوالعملياتمنأيأداءللمشغليمكن.VxOpsCenterفيالتحكمعناصرمنالكاملةللمجموعةطبقًالديك
التحكم.أجهزةأحد

C4016S-C | 09/18/186

VideoXpert Enterprise v والبرامجاألجهزة3.0
المنتجمواصفات



KBD5000 ماوس ثالثي األبعاد محّسن ماوس ثالثي األبعاد محّسن

الفنيةالمواصفات
األجهزة

العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

تطبيق
OpsCenterالتشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعة

®Intelالمعالج Xeon® E3-1275 v3Intel® Core™ i7-
7700T

بايتجيجا32الذاكرة
DDR3 ECC

DDR3بايتجيجاDDR3Non-ECC32بايتجيجا8
ECC

DDR4بايتجيجا8

®Microsoftالتشغيلنظام Windows®
Server 20161وأ2012

Windows 7
بت)،64(

Windows 10
بت)64(

Microsoft®
Windows® Server

20161أو2012

Windows 10 IOT
Enterpriseفك(جهاز

المشترك)العرضتشفير

بايتجيجا256بايتجيجا200بايتجيجا120بايتجيجاSSD480تخزين
HDD

متوفرغيربايتتيرا96إلىيصلمامتوفرغيربايتتيرا1التخزينيةالسعة
RAIDمتوفرغيرRAIDمستوى متوفرغير6
تيراVXS-48:32.70متوفرغيرفعالةسعة

بايت
VXS-72:54.50تيرا

بايت
VXS-96:76.40تيرا

بايت

متوفرغير

األقراصمحرك
الضوئية

متوفرغيرDVD±RWمتوفرغير

USBمنافذ
USB 2.01x،2أماميx2خلفيx،2أماميxمتوفرغيرخلفي
USB 3.02xمتوفرغيرخلفي
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العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

تطبيق
OpsCenterالتشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعة

USB خلفي4xأمامي،1xمتوفرغير3.1
USB 3.1

Cنوع-
أمامي1xمتوفرغير

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*
الخادم.تشغيلنظامفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،الخادمتشغيلنظامأنمنالرغمعلى1

1النظاممتطلباتمناألدنىالحد

العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterوجهاز
العرضتشفيرفك

التخزينيةالسعةالمشترك

Enhancedخادم
Decoder
Accessory

Intelالمعالج i7مركزيةمعالجةوحدة
بت64

Intel® Xeon®E3-1276 v3التشفيرفكجهازاليتوفر
وخادمالمحسّن

Accessory Server
ارجعللبرامج.كتوزيع

Opsتطبيقإلى
Centerمناألدنىللحد
الخاصةالنظاممتطلبات
العرضتشفيرفكبجهاز

المشترك.

مزدوجة(قناةبايتجيجا8بايتجيجا8بايتجيجا16الذاكرة
2x 2بايت)جيجا4

DDR3بايتجيجا32 ECC

®Microsoftخادمالتشغيلنظام
Windows® 20163أو2012

Windows 7 SP1أو
أوبت)-64(أحدث

Windows 10
بت)-64(

Microsoft® Windows®
Server 20163أو2012

الفيديو
النظام

Intel HD Graphics P4700واجهةأفضلأوVGA

Gigabitالواجهة Ethernet (1000Base-T)
الفيروسات.مكافحةبرامجتثبيتدونفقطالبرامجتوزيعاتاختبارتم1
محليةشاشاتعلىالفيديوعرضعنداألداءضعفإلىالقناةمزدوجةالذاكرةاستخدامفيالفشليؤديقد2
الخادم.تشغيلنظامفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،الخادمتشغيلنظامأنمنالرغمعلى3

الفيديو

العناصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterتشفيرفكوجهاز
المشتركالعرض

السعة
التشفير*فكأجهزةالتخزينية

Intelالفيديونظام HD Graphics P4700Intel HD Graphics P4700؛
االختياريالتحديثيدعم

:VGAواجهة
طرازاتإن

VXSمصممة
عنتهيئتهالتتم
خاللمنبعد

الويب.واجهة

Intel HD

بايتجيجا1مشتركة؛مشتركةالذاكرة
OPS-WKS6لـ

مشتركة

2xالفيديوإخراجموصالت Display Port،DVI-D،
VGA

2x DisplayPort،DVI-D،
VGAإلىيصلمايدعم؛

إخراجموصالت6
OPS-WKS6لـ

DisplayPort،
HDMI

للدقةاألقصىالحد
3840×2160هرتز60عند2160x3840العرضمنافذ

1هرتز60عند

DVI-DوVGA1200x19201920×1200هرتز60عند
1هرتز60عند
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العناصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterتشفيرفكوجهاز
المشتركالعرض

السعة
التشفير*فكأجهزةالتخزينية

الفيديومعايير
NTSC60هرتز60هرتز
PAL75هرتز50هرتز

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*
هرتز.60عند1920x1080للدقةاألقصىالحدفقط،المحسّنةالتشفيرفكألجهزةبالنسبة1

الشبكات

العناصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterفكوجهاز
التخزينيةالسعةالمشتركالعرضتشفير

فكأجهزة
التشفير*

Gigabitمنافذالواجهة Ethernet)1000Base-T()2x(منفذGigabit
Ethernet

)1000Base-T(
)1x(

ميجا450تسجيلمتوفرغيرالنقلمعدل
/الثانيةفيبايت
176تشغيلإعادة
الثانيةفيبايتميجا
نفسه)الوقت(في

متوفرغير

IPv6IPv4وIPIPv4إصدار

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*

األماميةاللوحة

العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenter
فكوجهاز
العرضتشفير

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالمشترك

الطاقةالضبطالتهيئة/إعادةالطاقة،أزرار
المؤشرات
وامضأبيضأبيض،إغالقأحمر،أزرق،أحمرأصفر،أخضر،الوحدةحالة

إغالقبرتقالي،أخضر،إغالقأخضر،أحمرأصفر،أخضر،الرئيسيةالشبكة
متوفرغيرإغالقأخضر،أحمرأصفر،أخضر،الثانويةالشبكة
متوفرغيرمتوفرغيرالمشكلة)تشخيص(حسبوأحمروأصفرأخضرالبرنامجحالة
OSالوحدة)(خلفإيقافأحمر،أخضر،الصلبالقرصحالة Drive)SSD:(

إغالقأصفر
RAID Drives:،أزرق

إغالقأصفر،أحمر،

وامضأبيض

متوفرغيرإغالقأخضر،متوفرغيرالطاقةحالة
متوفرغيرإغالقأحمر،متوفرغيرالطاقةفشلحالة

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*
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الطاقة

العنصر
الجزء
CMGاألساسي/

بوابة
الوسائط

OpsCenterوجهاز
العرضتشفيرفك

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالمشترك

للمدىتلقائيتحديدهرتز،50/60المتردد،التيارمنفولت240إلى100الطاقةإدخال
واط65خارجي،متكررداخلي،داخليبالطاقةاإلمدادمصادر
الطاقةاستهالك
مترددتيار

فولت100
تيارفولت19.5متوفرغيربريطانية/ساعةحراريةوحدة547أمبير،1.60واط،160

أمبير3.34مباشر،
مترددتيار

فولت115
متوفرغيربريطانية/ساعةحراريةوحدة547أمبير،1.39واط،160

مترددتيار
فولت120

أمبير،3.45واط،414متوفرغير
حراريةوحدة1411

1بريطانية/ساعة

مترددتيار
فولت220

متوفرغيربريطانية/ساعةحراريةوحدة547أمبير،0.72واط،160

مترددتيار
فولت240

أمبير،1.69واط،406متوفرغير
حراريةوحدة1386

1بريطانية/ساعة

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*
القصوى.السعةعلىالطاقةاستهالكيعتمد1

البيئةمعمتوافق

العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterوجهاز
العرضتشفيرفك

التخزينيةالسعةالمشترك
فكأجهزة

التشفير*

بالوحدةالخاصةالهواءسحبفتحةفيفهرنهايت)°95إلى°32(منمئوية°35إلى°10منالتشغيلحرارةدرجة
الوحدة)مناألمامي(الجزء

إلى°5من
مئوية35°
إلى°41(من
فهرنهايت)95°

تشغيلدون
الحرارةدرجة

مئوية°60إلى°40-فهرنهايت)درجة149إلى40(-مئويةدرجة65إلى40-
إلى40°(-

فهرنهايت)140°

إلى40°-
مئوية65°
إلى40°(-

149°
فهرنهايت)

%80إلى%20التشغيلأثناءالنسبيةالرطوبة
تكثيفدون

%95إلى20%
تكثيفدون

إلى20%
80%
تكثيفدون

تشغيلدون
النسبيةالرطوبة

%95إلى%5الساعةفي10%
تكثيفدون

في10%
الساعة

قدم)10000إلى50(-م3.048إلى15-التشغيلارتفاع
GRMS0.66أوكتاف/الدقيقة0.5مقدارهمسحبمعدلهرتز200إلىهرتز3بطاقةجاوث0.25االهتزازتشغيل

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*
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lتتأثرحيثملحوظة.بصورةالغرفةحرارةدرجةمنأعلىبالوحدةالهواءسحبفتحةحرارةدرجةتكونأنيمكن
تعطللتجنباألخرى.العناصروبعضالهواءتكييفوإستراتيجيةاألرضيةوتصميمالحاملبتكوينالحرارةدرجة
مستمرة.بصفةالتشغيلحرارةدرجةنطاقفيالوحدةحرارةدرجةأنمنتأكدالوحدة،وتلفاألداء

الماديةالمواصفات

العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterوجهاز
العرضتشفيرفك

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالمشترك

والمعدنيةالبالستيكيةالخزانةالهيكل
النهائيالشكل
النهائي—الشكل
األماميةاللوحة

أسودالمعةفضيةنهاياتذاتأغطيةمعالداكنالرمادي

أسودفضيداكنرماديالهيكلالنهائي-الشكل
األبعاد
×عرض×(عمق
ارتفاع)

50.8x 43.4 x8.920(سمx 17.1 x3.5(سم13.2×43.7×64.8بوصة
)25x 17.2 x

بوصة)5.2

3.6x 17.8 x18.2ملم
)1.14x 7.0 x

بوصة)7.2
التركيب(طقممنطبقغيرRU2RU3)RU(التركيب

مضمن)
كجم13.06الوحدةوزن

رطل)28.8(
رطل)3.12(كجم1.41رطل)78(كجم35.5رطل)27.29(كجم12.38

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*

العملمحطةوطرازاتوالخوادم،البرامج،تراخيص
تراخيصPelcoبـالخاصةالمنصةوتحديثاتالمعينةالبرنامجومزاياالتشفير،وأجهزةالعمل،ومحطاتالخوادم،تتطلب

VideoXpertفيوالمسجلةالمجمعةالكاميراتتتطلبلتنشيطها. Storageإلىالرجوعيمكنكقناة.لكلواحدًاترخيصًا
بيئتك.لدعمالالزمةوالتراخيصالمعداتجميععلىالحصوللضمانPelcoمبيعات
VideoXpertيتطلبأكبر،توزيعاتلتحقيقالنظاموتصميمالشبكةلتعقيدنظرًا Enterpriseتدريب،شهادةإماالمُجمع
النظامبتركيبوالقائمونالمسؤولونيكونأنبشدةيُوصى.Pelcoلدىالصيانةمحترفيأحدبواسطةالتثبيتتنفيذيتمأنأو

.Enterpriseتوزيعاتفيذلكيشترطالبينما،Pelcoمنمعتمدين

الوصفالطراز

E1-CMG-SVRPوالوسائطبوابةيضمشاملجهازVideoXpert Core،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكيتضمن
المتحدةوالمملكةالمتحدة،

E1-COR-SVRPخادمجهازVideoXpert Core،المتحدةوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكيتضمن
E1-MGW-SVRPالمتحدةوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكيتضمنالوسائط،بوابةخادمجهاز

E1-1Cالكاميراترخيص
E1-OPS-WKSPعملمحطةOps Center،المتحدةوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكتتضمن

U1-OPS-WKS6PعملمحطةOps Centerفكأجهزةباستخدامشاشات6إلىيصلمااستخداموتتيحمُحدَثة،رسوماتبطاقةمع
والمملكةالمتحدة،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكتتضمن)،D10U-A2-DEC(المحسّنةالتشفير
المتحدة
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الشهادات
بناالخاصالويبموقعأوالمصنعباستشارةقممعلقة.(أ)الفئةمنالمنتجاتشهاداتتكونالمنشور،هذاوقتفي
)www.pelco.com،(تحديثآخرأو.®B.O.S.Sالشهادات.منالحاليةللحالة

العناصر
الجزء
CMGاألساسي/

بوابة
الوسائط

تطبيق
OpsCenter

السعة
التخزينية

فكأجهزة
التشفير*

ثالثيالماوس
/المحسّناألبعاد

3DX-600-
3DMOUSE

المفاتيحلوحة
/المحسّنة

Y-U0023-
G910KBD

CEبالفئةبالفئةبالفئةأالفئةأالفئةأالفئةأالفئة
FCC،بالفئةبالفئةبالفئةأالفئةأالفئةأالفئةأالفئة15الجزء

ICES-003بالفئةبالفئةبالفئةأالفئةأالفئةأالفئةأالفئة
بـمدرجة

UL/cUL
XXXXXX

C-TickXXXXXXX
CCCXXXXX
KCXXXXXX

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/المحسّنالتشفيرفكبجهازملحقخادم*

التخزينطرازات

الطراز

التخزين
(بالتيرا
الوصف(اختياري)البلدرمزبايت)

VxS48US=الشماليةأمريكا
EUK=المتحدةأوروبا/المملكة

VxSبايت)تيرا32.70فعال(تخزينبايتتيرا48تخزينبسعة
72VxSبايت)تيرا54.50فعال(تخزينبايتتيرا72تخزينبسعة
96VxSبايت)تيرا76.40فعال(تخزينبايتتيرا96تخزينبسعة

VideoXpertمشغل
تنزيليمكنكتشغيلها.وإعادةمنهاوالتحققVideoXpertمنالمؤمنةالتصديرملفاتتشفيرفكعلىVxPlayerيعمل

األقسامتُحدد.Pelco.comمنتنزيلهيمكنكأومصدّرفيديوملفإلىباإلضافةVideoXpertمنمباشرةًالمشغل
.VxPlayerوتشغلVideoXpertتتبعالالتياألجهزةمتطلباتمناألدنىالحدالتالية

األجهزةمتطلبات
lDual Core i5 هرتزجيجا2.67

l4العشوائيالوصولذاكرةمنبايتجيجا)RAM(

l+200الصلبةاألقراصمحركاتمنخاليةمساحةأكثرأوبايتجيجاHDD

lGPUالمفتوحةالرسوماتمكتبةتدعمOpenGL أعلىأو3.0
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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

المدعومةاللغات
التالية:باللغاتVxToolboxوVxOpsCenterواجهاتتتوفر

lالعربيةاللغة

lالبرازيليةالبرتغاليةاللغة

lاأللمانية

lالفرنسية

lاإليطالية
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lالكورية

lالروسية

lالمبسطةالصينية

lالالتينيةأمريكابلدانفياإلسبانية

lالتركية

المتوفرةالملحقات
lوالوسائط،وبوابةاألساسي،(الجزءالمفاتيحلوحةCMG،وطرازاتOps Center(

lوالوسائط،وبوابةاألساسي،(الجزءالماوسCMG،وطرازاتOps Center(

lأقراصمحركUSBواالسترجاعالمواردعنمعلوماتعلىيحتوي

lحاملعلىالتركيبطقم

lللتطبيق)القابلة(للطرازاتالكهرباءسلك

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

VideoXpertخادم Accessory Server
lVX-A3-ACCخادمVideoXpert Accessory Serverوالوالياتأوروربا،فيالكهربائيةاألسالكمع

المتحدةوالمملكةالمتحدة،
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VxOpsCenterاالختياريةالعميلملحقات
lVX-A3-DECوالمملكةوأوروباالمتحدة،الوالياتالكهربائية،األسالكمعوالتركيبالمحسّنالتشفيرفكجهاز

المتحدة

lVX-A3-SDDوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروربا،الكهربائية،األسالكمعالمشتركالعرضتشفيرفكجهاز
المتحدة

l3DX-600-3DMOUSEالمحسّناألبعادثالثيوالماوسالتحكمعصا

lY-U0023-G910KBDالمحسّنةالمفاتيحلوحة

lA1-KBD-3D-KIT2األبعادثالثيوالماوسالمحسّنةالمفاتيحلوحةمجموعة

التخزينخادمملحقات
lVXS-HDD-6TBلطرازاتوحاملبايتتيرا6بديلصلبأقراصمحركVXS

المعايير/المنظمات
lشركةPelcoالصناعةمنتدىأعضاءأحدهيMPEG-4

lPelcoالعالميوالتشغيلالتركيبمنتدىأعضاءأحد)UPnP،(القيادةلجنة

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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