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كتيب المنتج

مرن وقوي وذكي
برنامج Ethiris إلدارة الفيديو يوفر للمستخدم برنامج قوي ومتقدم لمراقبة الفيديو وهو سهل االستخدام .وهذه
الصفات الفريدة ،جنبا ً إلى جنب مع المرونة المدمجة ،تمكن المثبت من تهيئة النظام بسرعة وفقا ً الحتياجات العميل.
هناك إمكانات كبيرة لدمج Ethiris مع أنظمة أخرى لبناء منصة حماية كاملة.
®

®

منصة مفتوحة

 Ethirisهي منصة مفتوحة مع دعم بروتوكول  ONVIFوالعديد من
البروتوكوالت المختلفة من شركات تصنيع كاميرات رائدة .ويجري
توسيع دعم الكاميرات الجديدة وأجهزة تشفير الفيديو باستمرار.

قوية ومرنة

مجال تطبيق واسع

تتضمن  Ethirisمجموعة واسعة من الخصائص إلنشاء أنظمة
وظيفية وقوية وسهلة االستخدام .توفر اإلدارة الفعالة لألحداث
ووظائف البحث الذكية ووظيفة النص المدمج والبنية المرنة
المراقبة للمثبت والمستخدم الذكي.

 Ethirisهو برنامج عام لمراقبة الفيديو ويستخدم في مجموعة
متنوعة واسعة من التطبيقات المختلفة في جميع أنحاء العالم.
وظائف قابلة للتكيف وهيكل قائم على المكون لتمكين المثبت من
تحسين الوظائف لمجال التطبيق المحددة.

نظام سهل االستخدام

التكامل مع أنظمة أخرى

 Ethirisنظام سهل االستخدام ويتم تهيئته بسرعة بمساعدة معالج
مدمج .ال يستغرق األمر سوى بضع دقائق لتثبيت وتهيئة الوظائف
األساسية لنظام متوسط الحجم.
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مراقبة ميسورة التكلفة

لدى  Ethirisهيكل ترخيص بسيط يسمح للعميل باختيار مستوى
الوظيفة المطلوب وعدد من الكاميرات لتوصيلها بالبرنامج .ومن
السهل ترقية البرنامج وتوسيع النظام بكاميرات أكثر.

 Ethirisهو استثمار مستقبلي آمن بسبب قدرته على التواصل
عبر  OPCمع عدد كبير من األنظمة في األمن واألتمتة ومجاالت
تطبيق أخرى .يمكن أيضا إنشاء منصة حماية كاملة بدمج Ethiris
مع  WideQuick HMI/SCADAمن .Kentima
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نظام قابل للتوسع
مرونة Ethiris وقابليته الفريدة للتوسع تجعل باإلمكان إنشاء كل شيء من أنظمة أصغر لتطبيقات كبيرة ومتقدمة
بوظائف عالية للغاية .ويمكن أن يتضمن النظام عدة برامج عميل وخادم مثبتة على أجهزة كمبيوتر مختلفة.
®

قائمة على المكون

مكونات Ethiris 
®

يتكون  Ethirisمن العديد من المكونات المختلفة يمكن جمعها
مع مكون آخر لتحقيق أكبر قدر من المرونة والوظائف واألداء
في منشأة .ويتم تهيئة جميع المكونات مركزيا ً بأداة اإلدارة العامة
.Ethiris Admin

في النظم الكبيرة ،يمكن تثبيت المكونات على أجهزة
كمبيوتر متعددة في مختلف المواقع الجغرافية.

WQ

وبتثبيت مكونات مختلفة على أجهزة كمبيوتر مختلفة،
يمكن أيضا زيادة قدرة النظام.
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قابل للتوسع

 Ethirisهو نظام قابل للتوسع وهو ما يعني أنه يمكن توسيع
قدرة التثبيت عند الضرورة من خالل تراخيص إضافية ومكونات
 Ethirisجديدة .وألن  Ethirisقائم على المكون ،يمكن توزيع
النظام على العديد من أجهزة الكمبيوتر مما يحسن أداء النظام.

نظام متعدد المستخدمين

مطلوب تركيب  Ethiris Serverواحد و Ethiris Clientواحد و  Ethiris Adminواحد
إلنشاء نظام أساسي كامل .وفي األنظمة األصغر ،يمكن استيعابها في جهاز كمبيوتر واحد.

 Ethirisهو نظام متعدد المستخدمين ،ومن حيث المبدأ ،ليس هناك
جداً لعدد تركيبات  Ethiris Serverو Ethiris Clientالتي يمكن
استخدامها في نظام واحد وفي نفس النظام .لدى  Ethirisنظام
تفويض متكامل
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سهل االستخدام
لدى  Ethiris® Clientواجهة حديثة بوظائف ذكية تساعد المشغل على إنشاء مراقبة فعالة .يتضمن برنامج العميل
أساسا ً وظائف لعرض لقطات فيديو الحية ومواد الفيديو المسجلة وكذلك التنبيهات وإدارة الحدث.

مساعدة متكاملة للمشغل

ألنه يمكن تقسيم العميل إلى قطاعات مختلفة وتظهر نظرات
عامة ،فيمكن للمشغل التنقل بسرعة بين أجزاء مختلفة من الوسيلة.
وبفضل تقنية منطق  Ethirisالمتكامل فيمكن أن يحدد تلقائيا أي
الكاميرات التي يتم عرضها .يمكن عرض صور الكاميرا ونظرات
عامة وقائمة التنبيهات وغيرها من المعلومات على الشاشات
المختلفة إلنشاء مراقبة فعالة.

Reception

دعم متعدد الشاشات وجهاز ريموت كنترول

كل نسخة  Ethiris Clientيتم تثبيتها تقدم دعما ً لما يصل إلى
ثمانية شاشات .وألنه يمكن تشغيل عدة عمالء في نفس الوقت على
أجهزة كمبيوتر مختلفة ،يمكن أن تظهر الصور في غرفة التحكم
من خالل عدد غير محدود من الكاميرات .يمكن توصيل جميع
العمالء بجميع  Ethiris Serverالمثبتة في المنشأة .ويمكن التحكم
في العميل عن بعد من خالل نظام  SCADAويمكن بناء حوائط
فيديو كبيرة.

Malmö

Lobby A

Stockholm

Lobby B

Göteborg

Elevator 1
Elevator 2
Entrance A
Entrance B

يمكن للمستخدم مراقبة المنشأة عبر أنظمة الكمبيوتر وتطبيقاتنا
ألجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف الذكية.

التنبيهات واألحداث

تتضمن  Ethirisوظائف قوية للتعامل مع التنبيهات واألحداث.
ويمكن تحديد التنبيهات واألحداث المخصصة بسرعة .ومن
الوظائف الذكية أنه يمكن مزامنة األحداث مع الكاميرات للعثور
بسرعة على المواد المسجلة لحدث معين.
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عمليات البحث السريع للفيديو المسجل

تقدم مخططات  Ethirisالزمنية نظرة رسومية سريعة لمواد
الفيديو المسجلة .وتتضمن المخططات الزمنية العديد من الميزات
التي تسهل عمليات بحث الفيديو المسجل .ويمكن أيضا التكبير
بيانيا عن طريق اختيار الفاصل الزمني المطلوب.
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وظائف ذكية

نظرة عامة على الصور

يمكن إضافة نظرات عامة وخرائط مختلفة
في عرض الكاميرا .ويمكن أيضا إضافة
أنواعا مختلفة من كائنات التفاعل مثل األزرار وحقول النص
ورموز الكاميرا.

دعم واسع للغات التشغيل

بحث الفيديو

هناك عدة طرق للبحث في الفيديو .تقدم
الجداول الزمنية نظرة عامة واضحة للفيديو
المسجل لما يصل إلى  16كاميرا في وقت واحد .ويمكن
البحث في التسجيالت عن طريق سحب مسطرة الوقت يدويا
بسرعة.

سهولة التصدير

لدى  Ethirisدعما للغات مختلفة في أداة
اإلدارة وتطبيقات العميل والمحمول .ويتم
إضافة لغات جديدة باستمرار لتلبية طلب السوق.

من السهل تصدير الفيديو المسجل وإرساله
إلى أجهزة استقبال محددة .ويمكن للمشغل
اختيار تصدير المعلومات من أي كاميرا في غضون فترة
زمنية محددة.

Ethiris Mobile

التحليل من الكاميرات

®

يتيح  Ethiris Mobileمراقبة المنشأة عبر
الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
ويمكن عرض لقطات الفيديو الحية ومواد الفيديو المسجلة
قائمة التنبيهات من .Ethiris Mobile

معلومات النظام

لدى  Ethirisالعديد من الميزات لمساعدة
مسؤول النظام .فتستطيع  Ethirisعلى سبيل
المثال عرض تنبيهات النظام وإحصاءات للكاميرات وعدد
وافر من الفيديو المسجل لكل كاميرا.

الجداول

في  ،Ethirisيمكن للمستخدم إعداد جداول
على أساس أسبوعي ويومي .ويمكن استخدام
هذه الجداول للتحكم عند تفعيل األنشطة المختلفة في .Ethiris

لدى  Ethirisدعما ً الستقبال المعلومات من
مختلف منتجات تحليل الفيديو .قامت كاميرات
اليوم بدمج وظائف التحليل وتستطيع  Ethirisاستقبال
ومعالجة معلومات التحليل عبر اتصاالت  TCPو .HTTP

التفويض  -التتبع

يمكن دمج  Ethirisمع نظام التفويض
من Windows مع توصيل الوظائف
بمجموعات مختلفة من المستخدمين .يمكن أيضا اختيار التتبع
ألداء وظائف مختلفة في  Ethirisتستلزم تسجيل الدخول في
قائمة الحدث.

إرسال البريد اإللكتروني
والرسائل النصية القصيرة

يمكن للنظام إرسال الرسائل النصية القصيرة
والبريد االلكتروني تلقائيا حتى يمكن مراقبة المنشأة عند عدم
اتصال المستخدم .Ethiris Client
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فرص غير محدودة
األداة اإلدارية

 Ethiris Adminهي أداة مشتركة لتهيئة جميع أجزاء
النظام .يمكن أن تدار المنشأة بأكملها مركزيا ألن
 Ethiris Adminيمكن أن تكون موصلة عن بعد
بعدة  Ethiris Serverمختلفة في نفس الوقت .وأثناء
التثبيت ،يتم استخدام معالج متكامل لتثبيت وتهيئة
الوظائف األساسية في  Ethirisبسرعة.

اإلدارة الذكية لألحداث

تعرض قائمة األحداث في  Ethirisجميع األحداث التي
وقعت في النظام .ويتم استخدامها كسجل للتاريخ يمكن
عرض جميع األحداث السابقة فيه .وتحتوي القائمة على
أحداث النظام واألحداث المعرفة من قبل المستخدم .يتم
أيضا تسجيل تغييرات حالة التنبيهات وعرضها في قائمة
األحداث .ويمكن أن ترتبط جميع األحداث بكاميرا واحدة أو
أكثر لتسهيل عمليات البحث عن معلومات الصور المرتبطة
باألحداث .وتستطيع  Ethirisاستخدام جميع األحداث مع
المعلومات األخرى في النظام لتشغيل األنشطة تلقائيا.

التحديد التلقائي لعرض
العمالء

SMS
كاميرا PTZ

تخزين الصور

قائمة األحداث
اإلدارة الذكية لألحداث
لألنشطة اآللية

مباشرة إلى I/O

قائمة التنبيهات

االتصاالت مع النظم
األخرى عبر OPC

البريد
اإللكتروني

األجهزة النقالة

تخزين النص والبيانات

مشغل البرنامج النصي المتكامل في  Ethirisيعطي
المثبت قدرة فريدة على إنشاء نظام وظيفي وذكي .تأتي
المعلومات في مخزن بيانات خادم  Ethirisمن جميع
كاميرات المتصلة والنظم المختلفة التي يتم توصيلها
عبر  OPCواألحداث ،والتنبيهات وأوامر المشغل.
ويمكن للمثبت استخدام البرامج النصية والمعلومات من
مخزن البيانات لتهيئة الوظائف الموجودة في النظام
لتناسب متطلبات العمالء.
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التكامل مع أنظمة أخرى
دعم الكاميرا و ONVIF

لدى  Ethirisدعما ً لبروتوكول ONVIF

والبروتوكوالت الفردية من شركات تصنيع كاميرات
رائدة.
يتم اكتشاف جميع كاميرات ONVIF
والكاميرات األخرى بدعم  UPnPتلقائيا بواسطة
وظيفة  Ethirisلالكتشاف .وهناك دعم لتنسيقات
 H.264و  MPEG-4و  M-JPEGوحسب موديل
الكاميرا ،تستطيع  Ethirisأيضا معالجة إشارات I /
 Oو  PTZوالتنبيهات وتحليل الفيديو من الكاميرا.
وتتوفر القائمة الحالية للكاميرات التي تدعمها
 Ethirisفي .www.kentima.com

التكامل السريع مع OPC

في كثير من األحيان تكون القدرة على دمج أنظمة مختلفة مع بعضها البعض مطلبا للمنشات األكبر .لدى  Ethirisعدة طرق معيارية
للتواصل مع األنواع المختلفة من األنظمة إلنشاء نظام كلي يعمل بشكل جيد .ولدى  Ethirisدعما واسعا لمعيار  OPCوهو معيار
لالتصاالت بين األنظمة المختلفة .ويمكن أن تتكامل  Ethirisمع أنظمة إنذار الحريق وأنظمة الوصول وتنبيهات المتطفل والنظم األخرى
التي تدعم .OPC


®

Ethiris

SCADA
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نظم
أخرى

إنذار الحريق

التحكم في
الوصول

تنبيه
المتطفل

WideQuick HMI/SCADA
®

عند جمع  Ethirisمع WideQuick HMI/SCADA
من  ،Kentimaيمكن للقائم بالتثبيت أن ينشئ منصة

أمن رئيسية لألنظمة الكبيرة ومراكز التنبيه .ويمكن
أن تكون  WideQuickمتكاملة مع  Ethirisوأنظمة
األمن األخرى وأنظمة التشغيل اآللي للمباني والكثير
غير ذلك .وباستخدام ،WideQuick Web Client
تتوفر المعلومات أيضا عبر متصفح اإلنترنت.
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أنظمة  Ethiris®مثبتة في كل أنحاء العالم

المطارات والموانئ

البيع بالتجزئة

الصناعة

Manufacturing

Video Management Software
الرعاية الصحية والتعليم

السكك الحديدية والطرق

األماكن العامة

الساحات

المبنى
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