Baza şəbəkə stansiyaları meydançalarının mühafizəsi üçün Videofied həllinin üstünlükləri

A p a r a t
hissəsinin
sadəliyi

Həm səyyar meydançada, həm də mərkəzdə aparat hissəsinin sadəliyi nəticəsində sistem istismara çox davamlıdır. Bir qayda
olaraq, ilk növbədə sıradan çıxan hərəkət edən elementlər (fokus məsafəsi dəyişən obyektivlər, termostatlar, sərt yaddaş
diskləri), habelə dona bilən proqram təminatı səyyar meydançada yoxdur. Eyni zamanda Mərkəzdə də çoxsaylı video
axınının qəbulu, emalı və saxlanması üçün hesablama aparat-proqram vasitələrinə zərurət yaranmır.

Enerjidən
asılılığın
olmaması

Enerjinin olmadığı (kəsildiyi) hallarda 3 ilə qədər fasiləsiz işləməni təmin edir

Məlumatların
çatdırılması
kanallarının
ehtiyatda
saxlanılması

Rabitə
kanallarının
genişliyinə
xüsusi tələbin
olmaması

İnformasiya çatdırılmasının iki müstəqil kanalı – Ethernet və GPRS-in istifadə olunması hesabına əlaqə kanalı ehtiyatının
saxlanılması əsas kanalın itməsi zamanı avtomatik olaraq radiointerfeysə keçməyə imkan verir və qəza şəraitlərində
məlumatın çatdırılmasını təmin edir. Şəraitdən asılı olaraq, ehtiyat qismində yanaşı şanların və ya digər operatorların
şanlarının GPRS örtüyü istifadə oluna bilər. Bundan əlavə olaraq, dayanıqlılığı gücləndirmək üçün Ethernet kanalında da
ehtiyat mübadilə yolu nəzərdə tutulur – yəni panel təhlükə halında həyəcan məlumatını əvvəlcə əsas Frontel serverinə göndərir,
o əlçatan olmadıqda isə məlumatı ehtiyat serverə yönəldir. Hər iki serverin İP ünvanları köklənmə zamanı paneldə təyin edilir.

Meydançalar və mərkəz arasında müəyyən kanal tutumu saxlanılmasına zərurət yoxdur, məlumatların çatdırılması üçün
150Kb/s sürət kifayət edir.
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Operatorun
mexaniki
hərəkətlərini
azaldır

Mühafizə üçün işə salma və mühafizədən çıxarma meydançaya daxil olmağa icazə verilmiş şəxslər tərəfindən həyata keçirilir.
Bu, mərkəzin operatorunu izafi fiziki hərəkətlərdən, xüsusən də meydançalara xidmətin pik saatlarında, azad edir.

Sorğu ilə
video

Operatorun sorğusu ilə video faylların, habelə aktual video axınının əldə edilməsi.

Elektrik təchizatına nəzarət

Meydançada enerji təchizatının mövcudluğunun daim nəzarətdə saxlanılması və onun kəsilməsi/bərpa olunması barədə
məlumat verilməsi.

Operatorun
hərəkətlərinin
qeydiyyatı

Hər bir həyəcan siqnalı zamanı Mərkəzin interfeysi operatordan gördüyu tədbirlərin qeyd olunmasını tələb edir.

Gəlib-gedənlərin
eyniləşdirilməsi və
qeydiyyatı

Hər meydançaya icazə verilmiş şəxslərin gəliş-gediş jurnalını avtomatik olaraq yaratmağa imkan verir.
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