
 مطرح شده در وبینار  سواالت

 ای بر نرم افزار مدیریت و نظارت تصویر شیردالمقدمه

 

 یطیمح طیو شرا تیوضع نگیتوریمان گنال؟یتبادل س ها؟نیشود؟ کنترل دورب یاستفاده م یبا چه هدف SNMP از -1

 ؟استفاده می کنید SNMP از یو چه نسخه ا ها؟نیدورب

به سیستم  آن با اتصال کهگیرد افزاری شامل دوربین و سرورها مورد استفاده قرار میمنابع سخت مانیتورینگ: برای  پاسخ

 SNMP 2C. در حال حاضر شودمیسر میها و سرورها دوربین ،تجهیزات شبکهمانیتورینگ   SNMPمرکزی مدیریت

  شود. پشتیبانی می

 

 ردال؟ینرم افزار ش ایسرور هست  یروبر کاربران  ماتیتنظ -2

 شود.ذخیره میشیردال ر روی سرور باست که شیردال از طریق کالینت کاربران و تنظیم : تعریف  پاسخ

 

  ؟ شودیم رهیذخ یبا چه فرمت نوکسیها در ل لیفا -3

( در شیردال وجود دارند که براساس Meta Dataهای ویدیو و اطالعات سیستم )چند نوع فایل شامل فایل:  پاسخ

ها در صورت نیاز و بصورت اختصاصی است با امکانات الزم برای تبدیل و انتقال به سایر سیستمطراحی داخلی و 

ها برای اتصال و تبادل اطالعات با سایر سیستم API، شایان ذکر است برای شیردال براساس رعایت موارد امنیتی

 وجود دارد. 

 

 ؟ را برگرداند ریاطالعات تصاو توانیم نوکسیل بیبعد از آس ایآ -4

در صورت بررسی جهانی مالحظه خواهید کرد که سرورهای تحت لینوکس عالوه بر پایداری بیشتر در تمامی :  پاسخ

لینوکس از جهت بازیابی گیرند. های مهم و امنیتی جهان بدلیل پایداری و راحتی استفاده بیشتر مورد استفاده قرار میسیستم

که این مهم براساس نوع آسیب قابل پاسخ دادن است. تجربه چندین سال  اطالعات دارای امکانات متنوع و بسیاری است

های ابری و دیتا سنترهای دنیا دال بر وجود امکانات مناسب این شرکت و تجربیات جهانی و استفاده از لینوکس در پایش

 برای این مهم است. 



 ؟ ستفاده می شوددر کدام قسمت ا GPU از نوکسیدر سرور ل -5

توانید نصب کنید. اگر منظور افزاری را در آن مییک سیستم عامل مانند ویندوز است و شما هر نوع سخت لینوکس:  پاسخ

 کند .استفاده می  GPU و CPUهمزمان از آنالیزهای خود افزار برای کارهای استریم و است این نرمنرم افزار شیردال 

 

 نصب و راه اندازی اولیه به چه صورت می باشد ؟ -6

افزار نصب است که در صورت مطالعه منوال یا یکساعت آموزش کاربران اندازی بسیار ساده با استفاده از نرمنصب و راه:  پاسخ

نصب در دسترس عموم است.  Kaman.ir سایت در های نصب تمامی فایلقادر به نصب آن خواهند بود. شایان ذکر است 

نسخه رایگان شیردال را از روی وب سایت شرکت دانلود ساعت است.  در دفعه اول کمتر از دومبتدی هر سرور برای افراد 

 کنید. 

 

 آیا نوع دوربین ها در نرم افزار شیردال مهم است ؟ -7

 ( و در Driver)به صورت مستقیم   هزاران مدل دوربین روالمللی و داخلی شامل معتبر بینبرند  4۰ بیش از شیردال  : پاسخ

شده به نوع و مدل دوربین الیسنس خریداری شایان ذکر است  .کندپشتیبانی مینیز رو   ONVIFضمن پروتکل استاندارد 

 وابسته نیست و کاربر قادر به تغییر نوع و مدل دوربین در هر زمان بدون هزینه و نیاز به هماهنگی است. 

 

 ؟ وجود داره کسیبه نرم افزار بدون ماتر کیپاناسون dvr 716صال تامکان ا -8

 را دارند که در اینصورت استفاده از این دستگاه مشکلی نخواهد داشت.   RTSPاکثر اینگونه تجهیزات امکان پشتیبانی :  پاسخ

 نرم افزار چگونه است ؟  Cloudنسخه  -9

به استفاده از  یازیو ن شودیم هی( ارایعموم ای ی)اختصاص یبراساس ساختار ابر ریو نظارت تصاو شیخدمات پا:  پاسخ

سبب کاهش  NVR و  VMS ،DVR  به ازیعدم ن لیساختار بدل نی. اباشدیدر شعب/دفاتر نم یسازرهیو ذخ شیپا زاتیتجه

قابل اجرا در  . یابر ردالیش .شودیم رینظارت تصو و شیساختار پا کی یسرعت عمل در اجرا شیو افزا نهیهز ریچشمگ

 . است. منیا یعموم یابرها یبر رو ایو  یاختصاص یهابا ابرها/شبکه ییهاطیمح

 

 ست؟یمشکل چ ستندیقابل کنترل نشیردال که در نرم افزار  PTZ یها نیدورب -1۰



و در این زمینه تا کنون  باشندقابل کنترل میافزار بطور کامل تمام برندهای اعالم شده در نرم  PTZ: دوربین های پاسخ

 .ماس بگیریدتشرکت واحد فروش با کسب اطالعات بیشتر جهت گزارشی به این شرکت از جانب مشتریان اعالم نشده است. 

 

 ؟ دیدار hardware calculator دیکنیم ینیبشیرو چطور پ ازیسخت افزار مورد ن -11

اطالعات بیشتر با  کسب جهتاست.  دسترسو منوال شیردال قابل سایت این مهم در  جدول محاسباتی برای : بله پاسخ

 کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید.

 

 کند؟ یبانیپشت تواندیو سرور را م نیچه تعداد دورب نتینرم افزار کال -12

کننده های شبکه ارتباطی عامل محدودبطور عمده محدودیتافزاری در شیردال محدودیتی وجود ندارد. از لحاظ نرم:  پاسخ

 است. 

 

 نرم افزار کنترل می کند؟ا ر ددامیاسپ یها نیوربد -13

اطالعات بیشتر با کارشناسان فروش  کسب جهت دارد.نیز قابلیت کنترل دوربین های اسپید دام را شیردال : بله نرم افزار  پاسخ

 تماس حاصل نمایید.

 

 میو قابل تنظ کندیشبکه کار م ماتیها و تنظمختلف از جمله موشن یهانیدورب ویژگی هاینرم افزار با تمام  نیا -14

 است؟

اطالعات بیشتر با  کسب جهت کند.برند و هزاران مدل دوربین را پشتیبانی می 4۰ بیش از، نرم افزار شیردال بله : پاسخ

 کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید.

 

 نند؟یبب ویال ریسرور تصو کی یاز رو توانندیم نتیتا چند کال -15

 افزاری در شیردال محدودیتی وجود ندارد در صورتیکه شبکه الزم مهیا باشد.  از لحاظ نرم:  پاسخ

 



 نصب هست؟ فرض شیبه صورت پ ایجدا دارند  سنسیال ردالیافزار شداخل خود نرم یها کیتیآنال -16

 هستند.افزار نصب رایگان بر روی نرمفرض و پیش: به صورت  پاسخ

 

 یگردش اطالعات م وهیش یها و... به طور کل nvr نها،یدورب نتها،ی، کال ردالیسرور ش یاز معمار کیشمات کی -17

 د؟یده

)به انتخاب کاربر(  نوکسیو ل ندوزیعامل و ستمیسرور و س یبرا نوکسیعامل ل ستمیاز س ردال،یش دیو تول یدر طراح:  پاسخ

فقط الزم است ارتباط شبکه بین دوربین ها و تمامی ارتباطات به صورت شبکه می باشد و  استفاده شده است. نتیکال یبرا

 تر با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید. اطالعات جزییکسب . در صورت نیاز به سرور ها برقرار باشد

 

 آیا سرور نسخه ویندوزی دارد ؟ -18

ویندوز یا لینوکس قابل ها شده است. البته کالینتپذیری از لینوکس استفاده  ، به خاطر امنیت و قابلیت توسعه: خیر پاسخ

اطالعات بیشتر با  کسب جهتدر ویندوز برای نصب سرور وجود دارد.  VMامکان استفاده از انتخاب توسط کاربر است. 

 کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید.

 

 آیا می توان نسخه رایگان را بر روی ویندوز نصب کرد ؟ -19

 . داردوجود  VMبا استفاده از : بله این امکان  پاسخ

 دهد؟ شینما نتیکال قیاز طر تواندیرا م ریچند تصو توریهر مان -2۰

 باشد.ویر همزمان قابل مشاهده میتص 1۰۰: تا پاسخ

 

 ؟کرد تیریرا مد نوکسیداخل سرور ل ماتیتنظ نتیکال لهیاز راه دور به وس توانیم ایآ -21

 بله : پاسخ

 



 ؟ باشد ینوکسیل دیهم الزاما با نتیکال -22

 باشد.تواند یا لینوکس به انتخاب کاربر می، کالینت تحت ویندوز : خیر  پاسخ

 

 ؟استاس ام اس  ای لیمیا قیهشدار از چه طر ایارسال روال  -23

 : هر دو امکان پذیر است . پاسخ

 

 ؟  CPUاستفاده می کند یا    GPU از نتینرم افزار کال -24

  کند میاز هر دو به صورت همزمان استفاده ، GPUدر صورت وجود :  پاسخ

 

 ی ؟نرم افزار ای دیدار یسخت افزار سنسیال -25

 : الیسنس نرم افزاری  پاسخ

 

 استفاده کنه؟ GPUکه از  دیارائه بد یزیممکنه بعدها آنال ایآ -26

 استفاده می کنیم .  GPU: بله درحال حاضر هم برای آنالیزها از  پاسخ

 

 کنید؟های اسپیددام آنالوگ را هم پشتیبانی میآیا دوربین -27

  افزاری الزم برای اتصال به شبکه را داشته باشند.سخت Encoderبلی در صورتیکه :  پاسخ

 

 


