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 ُایجاد غفحات گسترد(Video Wall ) هذیریت تِ هٌظَر ًوایص ٍ

 ّوسهاى تعذاد تسیار زیاد دٍرتیي در اتاق ّای هاًیتَریٌگ 























 اهکاى استفادُ از دٍرتیي ّای آًالَگ( تا استفادُ ازVideo Encoder) 

 

 

 

 

 





ِاهکاى تعییي دٍرُ زهاًی چرخطی ترای ًوایص دٍرتیي ّای یک ًوای 





تسیار ّای قاتلیت دارای ّا، دٍرتیي ًوایص ٍ جاًوایی جْت آفالیي ًقطِ ای حزفِ اتشار 
 :ضاهل ٍیژٍآل داضثَرد عٌَاى تِ استفادُ سطح در گستزدُ

 

ًُقشِ سٍی تش  دٍستیي آیکَى تش کلیک داتل تا دٍستیي تظَیش ی هشاّذ 

اضافی هاًیتَسّای سٍی تش  دٍستیي تظَیش  هشاّذُ ٍ اًتخاب اهکاى 

هَسد ّای دٍستیي اًتخاب تا آًالیي طَست تِ  آى ًوایش ٍ دٍستیي چٌذ اص جذیذ ًوایِ ایجاد اهکاى 
 (MultiSelect) ًقشِ سٍی اص ًظش
دٍستیي دیذ پَشش تحت ی هٌطقِ ی هشاّذُ اهکاى (field of View) ًقشِ دس 

ضثط، ػولیات دٍستیي، قطغ) ًقشِ سٍی تش گشافیکی طَست تِ ٍّشذاسّا سخذادّا هشاّذُ اهکاى 
   (... ٍ حشکت تشخیض

تِ ًیاص تذٍى ٍ آفالیي طَست تِ (هجضا سشٍس 20) ػوَهی سشٍسّای هپ اًَاع ای هاَّاسُ تظاٍیش تِ دستشسی 
 .آى سٍی تش شذُ Georefrence ی الیِ یک طَست تِ ّا دٍستیي افضٍدى قاتلیت ٍ ایٌتشًت تِ اتظال







ضٌاسِ تایپ تا کِ ضذ تاسخَاّذ ای صفحِ هیاًثز کلیذ سدى تا تزًاهِ، ّزجای اس ٍ 
 تِ هتصل هاًیتَرّای اس یک ّز در را ًظز هَرد دٍرتیي تالفاصلِ کزدى، Enter ٍ دٍرتیي ًام یا

 .داد خَاّذ ًوایص صفحِ توام صَرت تِ ًواییذ اًتخاب کِ سیستن





اس تَاًذ هی ضذُ اًتخاب ّای دٍرتیي ًوایص در گزدد، هتصل دٍر راُ صَرت تِ کِ کارتزی  
 .ًوایذ استفادُ جْت فزین 3 ّای پزٍفایل















سرٍیس استریور 

سرٍیس ضثط تػاٍیر دٍرتیي ّا 

 سرٍیس تازتیٌی 

سرٍیس هذیریت هَقعیت دٍرتیي ّا 

سرٍیس تطخیع حرکت 

رفتار ّا-سرٍیس هذیریت رٍیذاد 

 سرٍیس ارتثاطاتI/O 

 سرٍیس تطخیع پالک( دیگر ٍPlugg-in ّای ًػة ضًَذُ تر رٍی سرٍر) 

سرٍیس ّای ادارُ ضًَذُ تَسط سرٍرّا: 



 چٌذیي سرٍر تعریف اهکاى(Server Farm )ٍ تقسین تار پردازضی تیي آًْا ٍ هذیریت هتورکس آًْا 

 ٍاهکاى تعریف سرٍر رزر(FailOver ) جْت اًجام ٍظایف ّر یک از سرٍر ّا کِ از سرٍیس دّی

 خارج گردًذ



 ایي سرٍیس تػاٍیر دریافتی از دٍرتیي را ترای تواهی هػرف کٌٌذگاى ًرم افسارStream هسایای ایي قاتلیت. هی کٌذ: 

  ٍ تِ طَست اهکاى تْشُ تشداسی هظشف کٌٌذگاى فشاٍاى هحذٍدیت تاس پشداصشی دٍستیي ّا سا جثشاى هی ًوایذ

 .ّوضهاى سا فشاّن هی ًوایذ

 ٍ سا فشاّن هی ًوایذجلَگیشی اص دستشسی هستقین تِ دٍستیي ّا اهکاى ایجاد سطَح تاالی اهٌیتی. 



 (ساعات خاظ-ضة ٍ رٍز-ضثْا-رٍزّا)ضثط تػاٍیر دٍرتیي ّا  هٌعطف جْت ترًاهِ ریسی اهکاى 



 (ساعات خاظ-ضة ٍ رٍز-ضثْا-رٍزّا)ضثط تػاٍیر دٍرتیي ّا  هٌعطف جْت ترًاهِ ریسی اهکاى 



 اًجام عولیات )استفادُ از حذاقل پردازش جْت ضثط تػاٍیرEncoding  تر رٍی دٍرتیي

 (تَسط سرٍر Native Formatٍ ضثط تِ حالت 

 

 ٍ در غَرت ضرٍع تِ کار خَدکار ًػة تِ عٌَاى سرٍیس در سیستن عاهلReset  ضذى

 سیستن

 

 تَسط دٍ یا چٌذ سرٍراهکاى ضثط ّوسهاى دٍرتیي ّای خاظ 

 

 

 



دس خظَص  )دس سیستن کِ دس طَست تشٍص اًَاع سخذادّا دس سیستن ( Event-Action)سفتاس -اهکاى تؼشیف اًَاع ساختاسّای سٍیذاد

،  Alarm )اًَاع ػولیات ّای تؼشیف شذُ دس سیستن ... ( ٍ آًالیضّای پالگیي ّای ًظة شذُ ٍ یا  سشٍیس ّا، کاستشاى، سشٍسّا، ّادٍستیي 

 up-Pup ،up Camera -Pup ،SMS  ، Email ، FTP ،Programs Run ، Snapshot  ٍ )...سا اًجام دّذ. 



































 تازتیٌیتاریخ هذ ًظر جْت ترای اًتخاب ّجری ضوسی تقَین اتسار 

 تراتر   8ٍ  4ٍ  2تراتر ٍ  0.5تازتیٌی تػاٍیر در سرعت ّای  اهکاى

 سرعت ٍاقعی 















هتعذد کارتراى تعریف اهکاى 



هتفاٍت دسترسی سطَح تا ّا ًقص اًَاع تعریف اهکاى 

تالعکس ٍ کارتر یک تِ ًقص چٌذ اختػاظ اهکاى 

اساس تر دسترسی تعریف اهکاى: 

  افسار ًرم هختلف ّای قسوت   

هطخع ّای دٍرتیي 

ّا دٍرتیي هختلف ّای قاتلیت 

هَقت غَرت تِ کارتر یک کردى فعال غیر ٍ فعال اهکاى 















کاستش ٍاسد سیستن شذ 
کاستش اص سیستن خاسج شذ 
افضٍدى ًقش جذیذ 
ٍیشایش ًقش 
حزف ًقش 
افضٍدى کاستش 
ٍیشایش کاستش 
حزف کاستش 
تغییش حلوِ ػثَس خَد 
تغییش کلوِ ػثَس کاستش دیگش 
اػوال هحذٍدیت ٍسٍد تش اساس آدسس 
ِافضٍدى ًقش 
ِحزف ًقش 
 ًقشٍِیشایش 

ِافضٍدى ًوای 
ِحزف ًوای 
ٍِیشایش ًوای 
ُافضٍدى طفحِ گستشد 
ُحزف طفحِ گستشد 
ٍُیشایش طفحِ گستشد 
گشفتي ػکس اص دٍستیي 
 افضٍدى هَقؼیت ثثت شذُ دٍستیي 
حزف هَقؼیت ثثت شذُ دٍستیي 
افضٍدى تشًاهِ حشکت 
ٍیشایش تشًاهِ حشکت 
حزف تشًاهِ حشکت 
ٍیشایش اطالػات سشٍس 
حزف سشٍس 

ثثت تشًاهِ تغییش ًوایِ ّا 
ٍیشایش تشًاهِ تغییش ًوایِ ّا 
حزف تشًاهِ تغییش ًوایِ ّا 
فؼالساصی تشًاهِ تغییش ًوایِ ّا 
غیش فؼالساصی تشًاهِ تغییش ًوایِ ّا 
ششٍع هشاّذُ هیضکاسی سایش کاستشاى 
اتوام هشاّذُ هیض کاسی سایش کاستشاى 
تثادل پیام هتٌی 
افضٍدى ًَع جذیذی اص ًشاًک 
ثثت ًشاًک 
هذیشیت حشکت دٍستیي تَسط کاستش 
 حشکت دس تیي هَقؼیت ّای ثثت 

 دٍستیي( Preset)شذُ        
هَققیت دس ًظة گَاّیٌاهِ جذیذ 
ػذم هَفقیت دس ًظة گَاّیٌاهِ جذیذ 
ِػذم هَفقیت دس خَاًذُ گَاّیٌاه 



ضثط تظاٍیش دٍستیي ششٍع شذ 
ضثط تظاٍیش دٍستیي هتَقف گشدیذ 
دٍستیي قطغ شذ 
دٍستیي ٍطل شذ 
گشفتي ػکس اص دٍستیي 
افضٍدى دٍستیي 
حزف دٍستیي 
ٍیشایش دٍستیي 
فؼالساصی دٍستیي 
غیشفؼالساصی دٍستیي 

سشٍیس ساُ اًذاصی شذ 
سشٍیس هتَقف گشدیذ 
فؼالساصی سشٍیس تَسط کاستش 
غیش فؼالساصی سشٍیس تَسط کاستش 
 دٍستیٌْا "تظاٍیشتشًاهِ ضثط "ٍیشایش 
 تظاٍیش دٍستیٌْاضثط "سشٍیس  "ساصیفضای رخیشُ "ٍیشایش" 
ٍیشایش دٍستیٌْای هٌتسة تِ سشٍیس 

افضٍدى یک سفتاس تِ سیستن 
حزف یک سفتاس اص سیستن 
ٍیشایش یک سفتاس دس سیستن 
 تش سٍی سشٍس " سفتاس-سٍیذاد"فؼالساصی یک 
 تش سٍی سشٍس "سفتاس-سٍیذاد"غیش فؼال ساصی یک 



Video Analytics and Processing Features 



 اهکاى افسٍدى اًَاع هاشٍل ّای پردازش تػَیر تِ غَرتPlug-in 

 ّای هحذٍدُ تِ هجاس غیز ٍرٍد) هجاسی فٌس  

 (طزاحی حال در) (هوٌَعِ

(آهادُ) پیطزفتِ حزکت تطخیص 

(آهادُ) پالک تطخیص 

(طزاحی حال در) چْزُ تطخیص 

ِ(تصَیز تصزی جستجَی) تاسیاتی ٍ گذاری ًوای 

ٍِیذئَ ساسی خالص 

(آهادُ) درجِ 360 ٍ پاًَراها تصاٍیز تصحیح 

(... ٍ خَدرٍ اًساى،) هتحزک اجسام تطخیص ٍ  

 (طزاحی حال در) آًْا ردگیزی

تِ ضذُ ٍارد یا ٍ هاًذُ جای تز اجسام تطخیص 

 تاال ریسک تا ّای هحذٍدُ

آًْا ّای هکاى ٍ تزدد ّای پیک تطخیص 

ضذُ ًاپذیذ اجسام تطخیص 

ًقلیِ ٍسائل ضوارش 

جْت خالف حزکت تطخیص 

افزاد ضوارش 

تصَیز تعذی سِ کالیثزاسیَى 

دٍرتیي اتَهاتیک حزکت کٌتزل(Auto PTZ) 



 تِ حرکت هیساى حساسیتتعییي 

 از تػَیرًَاحی هطخع تطخیع حرکت تر اساس 

   غیر حساس تِ حرکت    ٍیا        حساس تِ حرکتاهکاى اًتخاب ًَاحی 











ظاّزی ّای ٍیژگی تزحسة چْزُ جستجَی 

،عیٌک ریص، پَست، رًگ هَ، رًگ ٍ ًَع جٌسیت ٍ ... 























 


