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TS سیستم مالتی ویوئر و مانیتورینگ سیگنال های

توانایی مانیتورینگ همزمان سرویس های HEVC، H.264 و MPEG-2 و صداهای مربوطه	 
 	4K و SD و HD دیکد نمودن همزمان سیگنال های
قابلیت دریافت سیگنال های MPTS و SPTS از روی پورت های مختلف شبکه و انتخاب سرویس موردنظر	 
توانایی دیکد كردن سرویس های مختلف در قالب هاي HEVC ،H.264 و MPEG-2 و انواع مختلف استانداردهای صوتی	 
توانایی مانیتور كردن سرویس های صوتی به صورت بارگراف و شنیداری	 
پردازش صدا شامل اندازه گیری میزان loudness صدا، سطح ماكزیمم، تشخیص دفاز، تشخیص مونو و استریو، تشخیص فریز و قطعی صدا	 
امکان انتخاب یکی از سرویس ها و بزرگ كردن آن سرویس برای تمام صفحه	 
نمایش همزمان نام سرویس در كنار تصویر آن سرویس	 
 	FM/ صدا، دفاز، مونو و استریو و فریز صدا در ویدیو و استریم های Loudness میزان ،PID loss ،گزارش خطاها و اشکاالت مهم صدا و تصویر )سکوت، سیاهی، فریز

) AM/AES

قابلیت تغییر الگوی موزائیکی برای نمایش تصاویر	 
نمایش اطالعات و خطاهای هر تصویر در كنار آن	 
 	)User-friendly( طراحی كاربرپسند
امکان سفارشی سازی آالرم صدا با توجه به نوع الگ	 
 	multicast و unicast به دو صورت UPD در قالب پروتکل TS دریافت سیگنال  •
 	SNMP پشتیبانی از  	

دارای UMD با قابلیت نمایش اطالعات تصویر و اعالن ورودی	   •
نمایش ساعت و تاریخ	   •

ــتم  ــن سیس ــت. ای ــای 4K و HD و SD اس ــود در MPEG-TS در فرمت ه ــرویس های موج ــان س ــگ همزم ــت مانیتورین ــد جه ــه ای قدرتمن ــر MVP-0570 مجموع ــی ویوئ مالت
ــش  ــی نمای ــی در خروج ــورت موزائیک ــه ص ــرده و ب ــت ك ــبکه LAN دریاف ــف در ش ــای مختل ــتر IP از پورت ه ــر بس ــیگنال های TS ب ــورت س ــه ص ــته های MPEG-TS را ب بس
می دهــد. از قابلیت هــای مالتــی ویوئــر MVP-0570 می تــوان بــه ذخیــره نمــودن كلیــه آالرم هــا و اشــکاالت رخ داده بــر روی هــر یــک از ســرویس های مــورد پــردازش در دوره 
زمانــی مشــخص، فیلترینــگ قدرتمنــد و گــزارش ایراداتــی از قبیــل قطعــی صــدا و تصویــر، فریــز شــدن تصویــر، ســیاهی تصویــر و ... اشــاره كــرد. همچنیــن توانایــی دیکــد 
كــردن ســرویس های مختلــف در قالب هــای H.264 و MPEG-2 و MPEG-4 انــواع مختلــف اســتانداردهای صوتــی، توانایــی مانیتــور كــردن ســرویس های صوتــی بــه صــورت 
ــر آن ســرویس از  ــام ســرویس در كنــار تصوی ــرای تمــام صفحــه و نمایــش همزمــان ن ــزرگ كــردن آن ســرویس ب بارگــراف و شــنیداری، امــکان انتخــاب یکــي از ســرویس ها و ب

دیگــر قابلیت هــای MVP-0570 می باشــد.
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 	MPEG-TS مراكز مانیتورینگ جهت مانیتورینگ سیگنال های
 	DVB-ASI در هدندهای MPEG-TS مانیتورینگ سیگنال های
استودیوهای پخش تلویزیونی	 
اتاق های كنترل مركزی	 

کاربردها 

اطالعات سفارش

توضیحاتنام محصول

MVP- 0570)سخت افزار + نرم افزار( TS سیستم مالتی ویوئر و مانیتورینگ سیگنال های

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.
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