
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معرفی شیردال

 است.  اسب ( و گوشاببه زبان لری یعنی عق )دال عقاب و سر شیر ای با تنموجودی افسانه شیردال

. این پرنده افسانه ای در سر ستون پنداشتندهای خدایان میها را نگهبان گنجینهمردم ایران باستان شیردال

 های سنگی تخت جمشید دیده می شود.

 

ت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت افزار مدیریشیردال بعنوان نرم

افزاری مورد نظر با رعایت استانداردها، ای و مناسب مجموعه نرمهای مدار بسته است. طراحی حرفهبر دوربین

جامع و های کنترل دسترسی، نظارت ها، نظیر سامانهامکان استفاده همزمان و ترکیبی حتی با سایر سامانه

 .....، را فرآهم آورده است.

 

 شود:ذیل ارائه میهای ، شیردال در نسخهمشتریانبا توجه به نیاز 

 

 های محدودهایی با یک سرور و تعداد دوربینبرای کاربری شیردال پایا :

های بزرگ بصورت تعداد نامحدود سرور و دوربین در عرصه برای استفاده در سازمان شیردال پویا:

 المللیفیایی وسیع شامل کشوری و بینجغرا

Priبصورت اختصاصی ) شیردال ابری: vat e Cl oud )

با تعداد نامحدود سرور و دوربین و بزرگ  هایبرای سازمان

Publبصورت عمومی ) i c Cl oudها، ( برای سوپرمارکت

 ها و مراکز کوچک اداری، تجاری و مسکونیفروشگاه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_(%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8


 

 

 

در دو مدل است که  NVRاین دستگاه یک  شیردال مانا:

ای و بصورت های شبکهکلی بصورت دیجیتالی برای دوربین

های آنالوگ و برای پوشش همزمان دوربین یهیبرید

  شود.ای بر روی یک دستگاه ارایه میشبکه

 

 

افزار نرم شایان ذکر است امکان ارتقا از پایا به پویا و پویا به ابری در صورت تغییر نیازها و شرایط وجود دارد.

شبکه، آنالوگ  هایشیردال سازگار با انواع دوربین

ها است. عالوه بر بکارگیری پروتکل و مبدل

ONVI F امکان مدیریت و ارتباط مستقیم با ،

ها در شیردال سبب شده تا امکانات دوربین

افزار بصورت مستقیم ها برند در نرم اختصاصی ده

 قابل استفاده باشند.

 

 ساختار شیردال

افزار از سیستم عامل لینوکس بعنوان سرور و محیط به منظور باال بردن ضریب امنیتی و افزایش کارآیی نرم

Clمخدوم ) کاربری ویندوز و لینوکس، بصورت خادم/ i ent /Server استفاده شده است. این طراحی عالوه )

به دلیل قابلیت استثنایی لینوکس افزاری را بر مباحث امنیتی امکان توسعه و استفاده بهینه از منابع سخت

افزار عالوه بر کارآیی از نسبت به ویندوز به نحو چشمگیری بهبود بخشیده است. استفاده مناسب از سخت

 جنبه اقتصادی نیز قابل تأمل است.

 



 

 

 

 

 شیردال عمومی مشخصات

توسط  افزارنویسی جامع نرمطراحی و برنامه

 در داخل کشور ایرانیکارشناسان 

ت تطابق و اعمال تغییرات بر مبنای نیازهای قابلی

 خاص کاربران و مشتریان

 چند زبانه بودن و پشتیبانی کامل از زبان فارسی و انگلیسی و تقویم هجری شمسی و میالدی

 های رمزگذاری برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به اطالعاتاستفاده از روش

Clاجرا بصورت خادم/ مخدوم ) i ent /Serverلینوکس بعنوان سرور و ویندوز بعنوان  عامل سیستم ر( د

 کالینت

 داشتن تاییدیه اختصاصی امنیتی افتا، برای محصول از مرکز مدیریت راهبردی ریاست جمهوری 

 افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(برداری در رده تولید نرمداشتن پروانه بهره 

 ارت ارتباطات و فناوری اطالعاتافزار از وزداشتن گواهی تایید فنی نرم 

 شیردال در تصویر پردازش

 امکان تعریف یک ناحیه خاص برای تشخیص جسم یا اشیای متحرک  و ضبط در صورت تشخیص متحرک

 فنس مجازی، تعریف خطوط و یا نواحی منظم یا نامنظم به جهت تشخیص ورود یا خروج و تردد از مرز فنس

 مانده در نواحی تعریف شدهتشخیص اشیاء گمشده و یا بجای 

 

 

 



 

 

 

 شیردال هاینسخهها در کاربردها و تفاوت

 پایا شیردال

ها شرکت در تصاویر منابع برای مدیریت افزارنرم این

اداری،  دفاتر ها،فروشگاه) کوچک هایسازمانو 

 نیاز سرور یک از استفاده با که باشد،می ...( و تجاری

قابل پوشش است.  تصویری نظارت هایقابلیت آنها به

های هایی که دارای سایتاین نسخه برای سازمان

شود. متعدد و مستقل از هم هستند نیز توصیه می

افزاری مدیریت های نرمعالوه بر ضبط تصاویر و سایر قابلیت

و یا سوابق را  ها به سرور، تصاویر زندهتوانند با اتصال از طریق کالینتمنابع تصویر، در این نسخه کاربران می

  مشاهده نمایند. شایان ذکر است در هر سایت محدودیتی برای دسترسی کالینت ها به سرور وجود ندارد.

 

 پویا شیردال

شود. تعریف های متعدد و تعداد دوربین زیاد هستند، توصیه میهایی که دارای سایتنسخه پویا برای سازمان

های تعریف شده در سرورهای مختلف در نسخه پویا محدودیتی و صدور مجوز دسترسی کاربران به دوربین

های شیردال هر سرور در همان سرور قابل تعریف بوده و البته ندارد. در این نسخه مدیریت عملیات و دسترسی

ها ها برای دسترسی به سرورباشند. محدودیتی به لحاظ تعداد کالینتها برای هر سرور قابل تعریف میکالینت

 های آن دسترسی داشت.توان به چندین سرور و دوربینندارد و از طریق یک کالینت میوجود 

 



 

 

 

 مانا و مانا هیبریدشیردال 

افزار افزار و سختاین محصول شامل نرم

دوربین شبکه و  32،  24، 16برای پوشش 

دوربین آنالوگ و  16+16در مدل هیبریدی 

شبکه بطور همزمان است. مانا عالوه بر دارا 

افزار های شیردال شامل سختبودن قابلیت

باشد. مانا قابلیت مدیریت مرکزی و نیز می

 قابلیت ارتقاء و افزایشبا ها وابسته نیست. این محصول افزار را دارا بوده و به نوع و برند دوربینارتقای نرم

 شود.سازی ارایه میذخیرهافزار برای پوشش نیازهای امکان سازگاری با انواع سختبا  کانال تعداد

 های موجود در بازار عبارتند از: NVRتفاوت عمده مانا و مانا هیبریدی با 

 عدم وابستگی به برند و نوع دوربین اعم از آنالوگ و شبکه

 افزار دستگاهامکان بروز رسانی و ارتقای نرم

 SAN و Raid ،DAS ،NASسازی شامل امکان استفاده از امکانات ذخیره

 ان ایجاد شبکه و اتصال چندین مانا و مانا هیبریدی به هم و به شیردالامک

 های پردازش تصویر با استفاده از محصوالت خانواده یوزتاامکان استفاده از قابلیت

 

 ابری شیردال

Priاین محصول در دو رده بصورت شیردال ابری اختصاصی ) vat e Cl oud( و ابر عمومی )Publ i c 

Cl oudهای متعدد با قابلیت ارتباطی مناسب هایی که دارای سایتشود. ابر اختصاصی برای سازمان( ارایه می 

 



 

 

 

شود. تعریف و و تعداد دوربین زیاد هستند، توصیه می

ها و مدیریت کلی ها به دوربینصدور مجوز دسترسی

گردد. این نسخه سیستم بصورت متمرکز انجام می

نان از طریق هایی که نظارت تصویر آبرای سازمان

ها گیرد و کلیه دوربینشبکه اختصاصی صورت می

  ای هستند قابل استفاده است.از نوع شبکه

های مزایای استفاده از شیردال ابری برای سازمان

 بزرگ عبارتند از:

  کاهش هزینه خرید ، نصب و نگهداری

 تجهیزات

 سازیپذیری در فضای ذخیرهانعطاف 

 افزاریهای نرمتغییرات در قابلیت سهولت 

 افزاریدر آنالیزهای نرم سهولت تغییر 

 تر منابعدسترسی و مدیریت مناسب 

  ساختار تکرارپذیر و ایمن برای شرایط

 بحرانی

  یکپارچگی و ترمیم و بازیابی شرایط در

 کمترین زمان

 امنیت سایبری و فیزیکی باال 

 توسعه و پوشش سریع در کل کشور 

  آنالیز تصاویر بصورت مرکزیپردازش و 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


