دراسة

مراقبة الفيديو باستخدام
بروتوكول اإلنترنت ()IP
ملخص
المزايا

•أداء أثبت جدارته مع توثيق موسع النطاق
إلجراءات االختبارات ونتائجه
•إنجاز المزيد من العمل بتكلفة أقل :يعمل نظام
 BVMSعلى خادم واحد وشامل لتخزين
الفيديو عبر الشبكات Promise NVR
•حل متكامل ومعزز تما ًما للعمل بشكل أمثل
على االستفادة من مرونة نظام  BVMSمن
.Bosch
•يس ُهل خدمة أجهزة  Promiseوصيانتها
بفضل استخدام نظام ( OPASمنفذ واحد
للخدمة التلقائية)
ً
•المرونة الالزمة للتسجيل مباشرة على حلول
التخزين بنظام )iSCSI (Vess R2000
•استخدام برتوكول اإلدارة السهلة للشبكات
 SNMPلمراقبة النظام

حاالت االستخدام الشائعة
•المباني التجارية
•الرعاية الصحية
•التعليم
•غير ذلك
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شركة  Promise TechnologyوBosch
تنشأن حالً متكامالً للتخزين وإدارة الفيديو
حل معتمد ومتكامل يتيح للمتخصصين في مجال المراقبة واألمن إنجاز المزيد من العمل بتكلفة أقل
لقد أصبحت حلول المراقبة بالفيديو أهم من أي وق ٍ
ت مضى بالنسبة للشركات والمؤسسات حول العالم .ويمكن لنظام
المراقبة بالفيديو عالي األداء والجدير باالعتماد عليه أن يقدم رادعًا ضد الجريمة ،ويساعد في التعرف على المشتبه
فيهم ،ويحسّن من اإلنتاجية ،ويقلل من الخسائر ،وينجز المزيد من العمل .ومع تزايد شيوع أنظمة المراقبة بالفيديو
عالية الجودة وذات التكلفة المعقولة ،فهناك عدد غير مسبوق من المؤسسات التي تسعى إلى نشر نظام يساعدها على
تحقيق أهدافها األمنية .وعند وضع جميع العوامل في االعتبار – بما يشمل زمن االحتفاظ بالبيانات ،وعدد الكاميرات،
وتنسيق الفيديو ،والضغط ،ومعدل اإلطارات – فمن الممكن لحجم البيانات أن يصل إلى مستويات فائقة .وبالنظر إلى
وجود أوساط تشترط االحتفاظ بالفيديو لمدة عام أو أكثر ،فمن الواضح أن هناك تحديات تواجه المتخصصين في مجال
األمن والمراقبة.
حصلت شركة  Promise Technologyعلى اعتماد ألجهزة تسجيل الفيديو عبر الشبكات ( )NVRsمن سلسلة
 Vess A-Seriesمن إنتاجها الستخدامها مع ( BVMSبرامج نظام إدارة الفيديو من  ،)Boschوذلك لتقديم نظام
متكامل إلدارة الفيديو وتخزينه خضع الختبارات مكثفة لضمان خصائص التشغيل البيني واألداء العالي وقابلية التطوير.
ي  Promiseو Boschالمتخصصين في المجال األمني ومجال المراقبة على التغلب
ويساعد النظام المقدم من شركت ّ
على التحديات التي تواجههم ليتسنى لهم سهولة نشر نظام للمراقبة الفيديو لتطبيقات االستخدام في المؤسسات.

كيف تعمل أنظمة  Vess A-Series NVRو BVMSمعًا
تمثل  Promise Technologyالشركة المختصة بتطوير منصة التخزين المفتوحة للمراقبة بالفيديو .كما أن أنظمة
صا ألغراض للعمل كأجهزة خادم لتسجيل
 Vess A-Series NVRالتي تنتجها الشركة تمثل أنظمة مصنّعة خصي ً
صا للمؤسسات للمراقبة
وأنظمة تخزين ألغراض المراقبة بالفيديو .يمثل  Bosch BVMSنظا ًما فريدًا ومخص ً
بالفيديو عبر بروتوكول اإلنترنت ( ،)IPوالذي يقدم إدارة سلسة للفيديو والصوت والبيانات الرقمية عبر أي شبكة
 .IPويقدم أفضل نظام  VMSيتناسب مع أجهزة المراقبة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة ( )CCTVمن ،Bosch
ويتكامل بكل سالسة مع خوادم  Promiseوأنظمة التخزين الخاصة بها ألغراض المراقبة بالفيديو.
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المنتجات المعروضة
BVMS

التهيئة المركزية:
في هذه التهيئة ،يعمل نظام  BVMSعلى أحد أجهزة  Promise Vess-A Seriesويستمد قدراته من برنامج
إدارة تسجيل الفيديو  .VRMويلغي جهاز “ Promiseالشامل” الحاجة لوجود خادم ( NVRخادم تسجيل الفيديو
نظرا لتوفر أنظمة تخزين محلية لتكون وجهة تخزين بنظام .iSCSI
عبر الشبكة) منفصل وأجهزة منفصلة للتخزين ً
يتم استخدام البوابة اإللكترونية ( Microsoft iSCSIوهي خدمة  iSCSIالمستهدفة من  )Microsoftللسماح
لخادم  Windowsبتقديم نفسه باعتباره مصفوفة أقراص  iSCSIكما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.
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أنظمة Promise Vess A-Series NVRs

تمثل  Promise Vess NVRخوادم مصنّعة
صا ألغراض تقديم أعلى مستويات األداء
خصي ً
لعمليات المراقبة بالفيديو عبر  .IPوتقلل أجهزة
نظرا لعدم
 NVRمن تكاليف الدعم والمعدات ً
وجود وحدة تخزين  RAIDمنفصلة إلدارتها،
مما يلغي الحاجة لوجود خادم ،وبطاقات تحكم،
وكابالت خارجية ،وملحقات تخزين منفصلة.
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يمثل نظام إدارة الفيديو من  Boschنظا ًما فريدًا
صا للمؤسسات للمراقبة بالفيديو عبر
ومخص ً
بروتوكول اإلنترنت ( ،)IPوالذي يقدم إدارة
سلسة للفيديو والصوت والبيانات الرقمية عبر أي
شبكة  .IPوتم تجهيز النظام بخاصية فريدة مدمجة
داخله لضمان مرونة األداء ،حيث يحافظ على
سير العمليات حتى في حالة تعطل خوادم اإلدارة
والتسجيل في نفس الوقت .ومع تحليالت الفيديو
الذكية والحرجة وتقنية التسجيل التي ال مثيل لها
إلدارة ما يصل إلى  2000كاميرا من خالل خادم
واحد ،فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق خفض كبير في
تكلفة اقتناء النظام.

وهناك إمكانات عديدة لتنفيذ نظام  ،BVMSإال أن  Promiseتركز على التهيئتين التاليتين:
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يوضح التكوين المبين أدناه مثاالً على النظام المركزي “الشامل” للتسجيل والعرض واإلدارة ،المخصص لنظام مراقبة عبر الشبكة يستوعب ما يصل
إلى  128قناة عرض مباشر للفيديو باستخدام جهاز .Promise Vess A3340
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التهيئة الموزعة:
يقدم  BVMSأيضًا نظا ًما موزعًا عبر الشبكة لتسجيل الفيديو ،يتألف التثبيت فيه من عدة أجهزة .ويمثل برنامج ( VRMإدارة تسجيل الفيديو) من
 Boschخاد ًما منفردًا وهو مجموعة إدارة رئيسية لنظام  .VRMويقدم  VRMالمستوى الرئيسي من التسجيل والمراقبة واإلدارة على مستوى
النظام بأكمله ،فضالً عن إدارة خوادم تخزين  Bosch iSCSIوخوادم الفيديو والكاميرات لنظام .BVMS
ال يتم توصيل مصفوفات أقراص  iSCSIبنظام  VRMمباشرةً ،وإنما يمكن توصيلها في أي مكان على شبكة  IPقياسية من خالل روابط شبكات
بسرعة  1أو  10جيجابت إيثرنت ( ،)GbEمثل نظام  Promiseللتخزين الخالص على محركات  iSCSIالمجهز بنظام .Vess R2000
ّ
الموزع وأجهزة تخزين مختلفة بنظام  Vess-Aو.Vess-R
وتقدم التهيئة الموضحة أدناه مثاالً على نظام BVMS
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﻌرض اﻟﻣﺑﺎﺷر
اﻟﺟوال"
" MVSﺧﺎدم اﻟﻔﯾدﯾو ّ
ﻛﺎﻣﯾرات IP

"ﺧﺎدم "VRM

" BVMSﺧﺎدم إدارة“
Vess A-٦١٢٠MS

Vess A-٦١٢٠MS

Vess A-٦١٢٠RS

Vess A٣٣٤٠ AS

ﺷﺑﻛﺔ
LAN
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺧزﯾن VRM

Vess A٤٦٠٠
“3U16”/WSS12

Vess A٤٨٠٠
“4U24”/WSS12

Vess A٢٦٠٠
“3U16”/WSS12

SAS � RAID HBA

Vess R٢٠٠٠
”“3U16

SAS � RAID HBA

Vess R٢٠٠٠

Vess J١# ٢٠٠٠

Vess J١# ٢٠٠٠

Vess J١# ٢٠٠٠

Vess J٤# ٢٠٠٠

Vess J٤# ٢٠٠٠
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نبذة عن Bosch Security Systems
يمثل قسم  Bosch Security Systemsجهة
رائدة على مستوى العالم في مجال تقديم أنظمة
وحلول وخدمات األمان والسالمة واالتصاالت.
وتشتمل مجموعة المنتجات على أنظمة المراقبة
بالفيديو ،وكشف عمليات االختراق ،وأنظمة
الكشف عن الحرائق ،وأنظمة التوجيهات
الصوتية المسجلة لإلخالء في حاالت الطوارئ.
وتكتمل مجموعة المنتجات بفضل أنظمة الصوت
والمؤتمرات المتخصصة الموجهة لنقل الفيديو
والصوت والموسيقى .وتتولى شركة Bosch
 Security Systemsأعمال التطوير
والتصنيع في مصانعها الخاصة حول العالم.
نبذة عن Promise
تمثل  Promise Technologyالشركة
المختصة بتطوير منصة التخزين المفتوحة
للمراقبة بالفيديو عبر بروتوكول اإلنترنت
دورا نش ً
طا في جميع
( .)IPوتلعب ً Promise
القطاعات الرئيسية للفيديو ،ويمكنها تقديم نظام
يصلح لنشره بأي حجم
– بد ًءا من أجهزة  NVRالقائمة بذاتها وحتى
أنظمة التخزين واسعة النطاق لعمليات النشر
واسعة النطاق لعمليات نشر النظم على نطاق
واسع وخدمات التخزين السحابي للمراقبة بالفيديو.
تنتشر أنظمة  Promiseفي المطارات والبنوك
والكازينوهات والمكاتب الحكومية والطرق
السريعة والمستشفيات والفنادق ومحطات المترو
والقطارات والمناجم وشركات النفط والسجون
ومجمعات التسويق والمخازن وغيرها من األماكن
العديدة األخرى.

المزايا
حل معتمد بأداء موثوق
إن اعتماد أجهزة  Vess A-Series NVRلالستخدام مع نظام  BVMSيقدم للعمالء حالً مثاليًا خضع لالختبار
وثبتت قدرته على تقديم أعلى مستويات األداء واالعتمادية .ومع توافر مستندات التوثيق الشاملة التي تثبت نتائج
االختبارات وقدرتها على أن تضمن قدرة العمالء على التعزيز الكامل ألداء نظام  Vess A-Seriesونظام
 ،BVMSمع الحد من تكاليف النشر واإلدارة من خالل الجمع بين مساحة تخزين  VMSوعمليات المراقبة على
جهاز واحد .تم اعتماد نظام  Boschو Promiseلضمان خصائص المرونة والتكلفة المعقولة وقابلية التطوير
لألنظمة بأي حجم.
نظام SmartBoost Technologies
تم تجهيز أنظمة  Promise Vess A-Series NVRبنظام  ،SmartBoost Technologiesوالذي يتيح
للنظم التعامل مع عدد أكبر من كاميرات  IPيفوق ما تقدمه أنظمة الشركات المنافسة .كما تشتمل أنظمة Vess
 A-Series NVRعلى نظام ( OPASمنفذ واحد للخدمة التلقائية) ،المصمم ليقدم مستوى جديدًا من الراحة
للمستخدمين ،كما يساعد في نفس الوقت على الحد من تعقيدات الصيانة وتيسير الدعم الفني .يساعد نظام OPAS
المستخدمين على تجميع كل السجالت والبيانات الضرورية لفريق الدعم بشركة  Promiseلتحليل حالة أنظمة
.Vess A-Series NVR
نظام التخزين Vess R2000 iSCSI
ال تقتصر خدمات  Promiseعلى أنظمة  Vess A-Series NVRذات األداء األمثل لعمليات المراقبة،
ونظرا ألن
وإنما تشمل أيضًا نظا ًما للتخزين الخالص بتقنية  iSCSIمع نظام  Vess R2000الخاص به.
ً
كاميرات  Boschعبارة عن بادئات  iSCSIيمكنها التسجيل مباشرة ً على أجهزة  iSCSIالمستهدفة مثل Vess
 ،R2000فإنها تقدم المزيد من المرونة للعمالء ،وتلغي الحاجة إلى خوادم وسيطة ،مما يعمل بدوره على الحد من
دعم بروتوكول SNMP
يدعم نظام  Promiseو Boschبرتوكول اإلدارة السهلة للشبكات ( ،)SNMPالذي تستخدمه أنظمة إدارة
الشبكات للتواصل مع األجهزة المتصلة بالشبكات .ويعني ذلك أن أجهزة  Vess A-Series NVRترسل
إشعارات  SNMPومعلومات المراقبة إلى نظام  .BVMSوهي تقدم في الواقع إمكانية المراقبة في الوقت الحقيقي
لمكونات أجهزة  Promiseفي واجهة عميل  Boschالمخصص للتشغيل.

لمزيد من المعلومامت:

		 www.promise.com/surveillance
www.boschsecurity.com
sales@eu.promise.com
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ملخص
تمثل  Promise Vess A-Series NVRأنظمة معتمدة لالستخدام مع نظام  .Bosch BVMSوقد تعاونت
شركتا  Promiseو Bosch Security Systemsلتنفيذ نظام خضع لالختبارات المكثفة لضمان قابلية
التشغيل البيني مع األنظمة األخرى ،واألداء العالي ،واالعتمادية ،وقابلية التطوير .ويأتي هذا النظام مثاليًا لمجموعة
كبيرة من التطبيقات ،مثل المباني التجارية والرعاية الصحية والعديد من سيناريوهات االستخدام.

