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 IP به HD/SD-SDI ویدیو انکدر و استریمر
)AES با امکان صدای (

تشخیص خودکار سیگنال ویدیوی ورودی	 
 	SD/HD پشتیبانی از فرمت های مختلف
تشخیص خطای EDH/CRC  از ویدیوی ورودی	 
تشخیص سیاهی و فریز از سیگنال ورودی 	 
حافظه داخلی با فرمت SSD )آپشن(	 
استریمینگ Wi-Fi )آپشن(	 
 	UPD و RTP، RTSP، RTMP، HLS پشتیبانی از پروتکل های
استریمینگ با چهار سیم کارت )LTE( 3G/4G )آپشن(	 
کنترل و مانیتورینگ توسط نرم افزار و وب 	 
امکان پروب و ویوفرم مانیتور )آپشن( 	 
 	AES/EBU دریافت ورودی صدای دیجیتال
امکان ورودی دوم سیگنال ویدیو	 

ــام  ــدای خ ــر و ص ــد تصوی ــن کارت می توان ــان دارد. ای ــورت همزم ــه ص ــف را ب ــای مختل ــه پروفایل ه ــر ورودی ب ــدا و تصوی ــازی ص ــت فشرده س ــدر VME- 0410 قابلی کارت انک
را از ورودی SDI خــود دریافــت نمــوده و پــس از انجــام فشرده ســازی بــا توجــه بــه تنظیمــات داده شــده بــه کارت، اســتریم فشــرده شــده را بــه مقصــد ارســال  نمایــد. قابلیــت 
فشرده ســازی همزمــان در کارت انکــدر ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا در کاربردهــای ارســال چندیــن کانــال صــدا و تصویــر بــر روی بســتر IP هزینــه ی ســخت افزار کاهــش 
یابــد. کارت VME- 0410 همچنیــن می توانــد اســتریم از قبــل فشــرده شــده را از طریــق ورودی شــبکه خــود )بــا پروتــکل SPTS MPEG-2 TS over IP( دریافــت نمــوده و بــا 
ترنســُکد کــردن، آن را بــه پروفایــل دیگــر ارســال کنــد. ایــن کارت همچنیــن دارای خروجــی ASI اســت کــه اســتریم فشــرده شــده می توانــد از طریــق آن ارســال شــود. کارت 
VME- 0410 توانایــی فشرده ســازی و یــا ترنســُکد همزمــان حداکثــر تــا 6 پروفایــل مختلــف را دارا اســت. بدیــن معنــی کــه بــرای مثــال بــا توجــه بــه تنظیمــات ارائــه شــده از 

ــات  ــان عملی ــورت همزم ــه ص ــه ب ــد درحالی ک ــال نمای ــر ارس ــورد نظ ــد م ــه مقص ــوده و ب ــازی نم ــا روش H.264 فشرده س ــر SDI ورودی را ب ــد تصوی ــر، کارت می توان ــوی کارب س
ترنســُکد MPEG-2 را بــر روی اســتریم دریافــت شــده از ورودی شــبکه انجــام داده و بــه مقصــدی متفــاوت ارســال کنــد. در صــورت نیــاز کاربــر بــه ذخیره ســازی تصویــر فشــرده  
ــا ارســال اســتریم را دارا اســت کــه بــرای ایــن منظــور واســط ذخیره ســازی SATA بــر روی کارت تعبیــه شــده اســت. همچنیــن  شــده، کارت قابلیــت ذخیره ســازی همزمــان ب

کاربــر می توانــد کارت هــای 3G/LTE را بــر روی کارت نصــب نمایــد تــا اســتریم فشــرده شــده را در بســتر 3G/LTE بــه مقصــد ارســال نمایــد.

ویژگی های اصلی 

VME- 0410 

دیتاشیت 1399

کاربردها 

ارسال صدا و تصویر فشرده شده به مدیا سرور	 
 	 HLS ارسال مستقیم به مقصد از طریق

HDIP
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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.

پورت خروجی

EthernetEthernet 10/100/1000 

SDIDVB-ASI )x1(

HDMIMini PCIe )x3( )optional(

پروتکل

StreamingRTP, RTSP, UDP, HLS, RTMP
SPTS MPEG- 2 TS over IPورودی

ذخیره سازی

SD کارتMicro SD )optional(

SATAMSATA )optional(

ورودی صدا

AAC-LC, AAC-HEAAC, MP2, MP3نوع کدک

Mode Mono, Stereo

کنترل

WEBYES

RPC APIYES

مشخصات فنی

پورت ورودی

EthernetEthernet 10/100/1000 

SDIHD/SD-SDI )x2(

HDMINo firmware support yet

انُکد/ترنسُکد

H.264/MPEG- 2 Main Profileنوع کدک

Up to 1080i to 60رزولوشن

Parallel Encoding One HD 1080 encoder
OR up to 6 simultaneous SD 
encoders
OR up to 2 simultaneous HD 720p 
encoders

ورودی ویدیو

H.264/MPEG- 2 Main/High Profileنوع کدک

Up to 1080i to 60رزولوشن

خروجی صدا

AAC-LC, MP2نوع کدک

SDIStereo

kb/s 320-32نرخ بیت

توضیحاتنام محصول
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ملزومات سیستم 

اطالعات سفارش

مشخصاتنام محصولتعدادنوع

سابرک 3RU به همراه دو منبع تغذیه  225/150 وات و درب فن دار با نمایشگر 1SRM-0655LEDفریم ها و تجهیزات جانبی

تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com
www.samimgroup.com


