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ماذا يحدث عندما تجمع بني الشغف بالتكنولوجيا وعقود من المعرفة بالمجال والرتكزي   عىل ابتكار حل عايل الجودة 
.Ultrix يحل مشاكلك؟ باختصار، تحصل عىل

تفخر رشكة Ross Video، الرشكة اليت أدخلت ابتكارات ال حرص لها يف حلول محوالت اإلنتاج، بتقديم نوع مماثل من قفزة 
األجيال يف تطوير الصناعة  إعادة تعريف النظام األسايس المتقارب. يعد Ultrix الذي يتمتع بشعبية كبرية، والحائز عىل 

العديد من الجوائز،
منصة اتصال قوية ومتطورة محددة الربامج تتيح لك تحقيق تكلفة كبرية ومساحة وطاقة بكفاءة مع مرونة وخفة 
حركة غري مسبوقة. باإلضافة إىل أن Ultrix توفر لك راحة البال اليت تأيت معها  نظام موثوق للغاية مصمم للمتطلبات 

المستقبلية. 

 .موجة مثالية

1RU 2RU 5RU 12RU



 16x16 هي أكرث بكثري من مجرد منصة توجيه تقليدية، إنها بنيتها التحتية يف صندوق! ترتاوح أحجامها من Ultrix
إىل 288x288، يوفر التصميم الصغري لـ Ultrix أداًء كبريًا يف مساحة صغرية.  حجمه الصغري يجعل Ultrix مناسًبا 

بشكل طبيعي للتطبيقات اليت تهتم بالمساحة مثل Mobile Production. يوفر نظام التحكم Ultricore المتكامل 
الخاص به للمستخدمني طريقة رائعة للتهيئة والمراقبة والتحكم  Ultrix عرب لك من لوحات الربامج واألجهزة اليت 

يتم قياسها بناًء عىل المزيانية والحجم.  ويعين الربنامج المحدد أنه يمكن للمستخدمني تمكني الوظائف اليت 
يحتاجون إليها - MultiViewer، ومزامنة اإلطارات، والمفاتيح النظيفة / الهادئة، وما إىل ذلك - عندما يحتاجون 

إليها دون إضاعة الوقت الحرج يف شغل فتحات اإلدخال / اإلخراج النادرة.   مثل لك القصص الجيدة، هناك الكثري يف 
Ultrix أكرث من توجيه الفيديو البسيط - فائق القوة.  فائق الرسعة. فائق الربودة. 



برنامج تشغييل سلس
أضف مزيات جديدة بسهولة من خالل تراخيص الربامج اإلضافية. ال 

يلزم أجهزة إضافية. 

وفر المال
نظرًا لحجمها ومجموعة المزيات األساسية وإمكانيات الربامج،  

المالكون توفري أموال كبرية عىل تكاليف رأس المال مقدما. باإلضافة 
إىل ذلك، توفر البنية المتقدمة عائد استثمار كبري من حيث  تكاليف 

الطاقة والتربيد والشحن والمساحة.

تصميم متطور
ULTRIX هي بنية تحتية يف صندوق. توجيه الفيديو / الصوت، أجهزة 

العرض المتعددة، محوالت اإلنتاج، معالجة الصوت، مزامنات اإلطار، 
نظيفة /  التبديل الهادئ، وعلبة الرتوس UHD والمزيد، كلها موحدة 

يف واحدة  الهيكل.

ادفع كما تذهب
تعين البنية اليت يحددها الربنامج أنك ببساطة تشرتي ما تريد  تحتاجها 

عندما تحتاجها. ال حاجة التخاذ قرارات تصميم حاسمة مقدًما، ما 
عليك سوى إضافة الوظائف المناسبة عندما تكون مطلوبة.

12G ُمعزّز بـ
يدعم ULTRIX بشكل أصيل 12G يف جميع أنحاء الهيكل بأكمله. هذا 

يعين أنه جاهز إلنتاج UHD عندما تكون، دون استبدال أي جهاز أو 
فقدان السعة.

ذيك
نقدم لكم الباب الذيك. قوي بشكل ال يصدق ومذهل  جميل. مراقبة 

النظام، استكشاف األخطاء وإصالحها، التكوين، والتحكم. لك ذلك 
يف متناول يدك مع ارتفاع مدمج ورائع  الدقة، لوحة شاشة تعمل 

باللمس بالحجم الكامل. * FR12 فقط 



مزايا 
ُمتكاملة



قوي للغاية 
Ultrix عبارة عن منصة معالجة مدمجة ولكنها قوية بشكل ال يصدق قادرة عىل توجيه الفيديو برسعة 

ودقة، وتحويل صويت نظيف / هادئ إىل جانب إشارات الفيديو من SD  إىل 12G، مع توجيه الصوت 
المتقدم ومعالجته كوظائف قياسية. لك قوة المعالجة هذه متاحة سواء كنت تعمل يف النطاق 

األسايس، أو لك IP، أو المختلط  البيئات اليت تضمن أن Ultrix جاهزة للطبولوجيا رسيعة التطور اليت قد 
تحتاج إىل تنفيذها. يسمح التصميم الفريد للمستخدمني برتخيص برنامج إضايف  إمكانيات مثل إضافة 
MultiViewers مدمجة ومزامنات اإلطار وخالطات الصوت االفرتاضية و 12G I / O. ال يلزم وجود أجهزة 
 Acuity الجديدة إضافة محوالت SDPE خاصة ألي من هذه القدرات. باإلضافة إىل ذلك، تتيح لك لوحة
أو Carbonite  مبارشة داخل اإلطار. أجهزة قوية، جنًبا إىل جنب مع تنفيذ روس فيديو  تعين إسرتاتيجية 

اإلنتاج Hyperconverged المعرّفة بالربمجيات نظاًما أساسًيا سينمو  مع احتياجاتك. 



قوة ملحمية ستنبهر 
يف كثري من األحيان يظهر نظام تم تصميمه إلعادة تعريف ما هو موجود  ممكن ويغري 

طريقة عمل األشياء. تم تصميم Ultrix لتقديم مزيات متطورة وتكامل وظيفي 
شامل يعمل عىل تحسني  تحكم متكامل باللوحة األمامية  األداء وتبسيط نرش 

النظام.  وعرض لحالة النظام،  هندسة Ultrix هي لعبة تغيري حقيقية. لك 
التفاصيل لها تكوين، وقد تم التفكري بعناية يف مراقبة اإلنذار ومراجعته. تم دفع 

معلمات التصميم عالية الرسعة إىل الحد األقىص، مما يوفر أ  نظام يوفر 
مزية رائدة تم ضبطها بشكل ال يصدق  القيمة. تضع منصة Ultrix رشيًطا 

لما ينبغي توقعه يف منصة المعالجة الحديثة. قبض عىل الموجة 
الجديدة. أولرتيكس.

ما بالداخل سيلهم. 



تصميم تربيد سليب 
مبتكر ومتكامل 

لتحسني األداء وطول 
العمر

مراوح
قابلة لإلزالة 

 تحكم متكامل باللوحة األمامية وعرض
لحالة النظام والتكوين ومراقبة اإلنذار



يتمزي Ultrix FR12 بباب ذيك فريد من نوعه ، قوي بشكل ال يصدق ، ولكنه جميل بشكل 
مذهل ، وعايل الدقة. تم تصميم الشاشة اليت تعمل باللمس بالحجم الكامل والمتكاملة 

لتحسني الكفاءة الهندسية ، وهي محمية بكلمة مرور وتأيت مع لوحات مسبقة التكوين توفر 
مراقبة رسيعة للنظام واستكشاف األخطاء وإصالحها والتكوين والتحكم. نظرًا ألنه تم تمكني 

Dashboard ، فإنه يسمح أيًضا للعمالء بإنشاء لوحات مخصصة خاصة بالتطبيق لتحسني 
الوظائف وتخصيصها بشكل أكرب.

ينذر بالخطر
- عرض األولوية إلنذارات النظام  

- شدة شكيل والتباطؤ  
- إمكانية تصنيف وفرز اإلنذارات  

- ارتباط رسيع للمنفذ / الوظيفة عن طريق النقر  

يراقب
- مراقبة دقيقة لجميع المدخالت والُمخرجات  

مراقبة
PB التحكم يف التوجيه -  

- إمكانية الضبط بسهولة  
- AFV واالنفصال   

ترتيب
- الوصول الرسيع إىل المنافذ الفردية  

- حالة اإلشارة لجميع المنافذ عىل السبورة  
- تنبيه إخطارات التنبيه  

- تحكم حدودي  

باب ذيك للغاية 







ULTRIX I / O بطاقات
تم تصميم منصات Ultrix بمصفوفة إدخال وإخراج معيارية، للتبديل بسهولة يف بطاقات اإلدخال / اإلخراج الفريدة اليت تعتمد عىل مجموعة 

مزيات Ultrix. جميع هذه البطاقات متوافقة مع بعضها البعض عىل هيكل واحد وتسمح لك بتخصيص منصة Ultrix Connectivity الخاصة 
بك لتعمل كموجه قادر عىل 12G، و Multiviewer، و Signal Processing Platform، أو Hybrid-IP switcher، أو محور معالجة اإلشارات. 

  ULTRIX HDX-IO بطاقة
توفر لوحة اإلدخال / اإلخراج األساسية لعائلة Ultrix طاقة وأداء ال مثيل لهما لتوجيه اإلشارات ومعالجتها وعارضني متعددين لصوت النطاق 

األسايس، باإلضافة إىل إشارات الفيديو من 270 ميجا بايت / ثانية إىل 12 جيجا بايت / ثانية: 
- 12G قادر عىل لك منفذ  

.TDM معيار ُمتكامل لُمعالجة، دمج، وإلغاء دمج األصوات بتقنية -  
- تحويل نظيف / هادئ عىل لك معيار إخراج  

-  تحسني األداء عرب مزيات ترخيص الربامج مثل Multiviewers، و Framyncs، و SRC، والمزيد  

 ULTRIX IP-IO بطاقة
 :HDB-IO مع الحفاظ عىل جميع المزيات القوية وقدرات الرتخيص لبطاقات ،Ultrix إىل منصة IP تدفقات Ultrix IP-IO تقدم بطاقات

- الهجني، SDI أو IP، قم ببناء ما تحتاجه  
SMTE-2110 معيار النقل -  

 ULTRIX SFP-IO بطاقة 
توفر أحدث لوحة لعائلة Ultrix قوة وأداء ال مثيل لهما لتوجيه اإلشارات ومعالجتها و  أجهزة عرض متعددة للصوت للنطاق األسايس، باإلضافة إىل 

إشارات الفيديو من 270 ميجا بايت / ثانية إىل 12 جيجا بايت / ثانية باستخدام أقفاص جهاز اإلرسال واالستقبال SFP المعيارية: 
 HDMI SFP و ،coax اخرت من مزيج من األلياف، و -  

  deembedding الكاملة، والتضمني، ومعيار TDM معالجة الصوت  -  
- التبديل النظيف / الهادئ عىل لك معيار إخراج   

  -  تحسني األداء عرب مزيات ترخيص الربامج مثل Multiviewers، و Framyncs، و SRC، والمزيد 

 ULTRIX SDPE بطاقة
تعترب شفرة SDPE Carbonite حاًل قوًيا لإلنتاج متوسط الحجم يجمع بني موارد التوجيه والمعالجة الخاصة بـ Ultrix وإمكانيات التأثريات المتقدمة 

 .Carbonite لـ
- توفر لك شفرة حل محول إنتاج متكامل متعدد األشكال ومتعدد الوسائط  

12RU 5 أوRU 2 أوRU متوفر يف هيكل -  
- يمكن خلط لوحات Ultrix SDI و IP و SFP I / O يف نفس اإلطار   

- تم تصميمها وهندستها بحيث يمكن تغيريها أو تحديثها بسهولة  
- تكاليف الطاقة والتربيد والصيانة والدعم يتم تخفيضها بشكل كبري  

- سهولة التشغيل، ووظائف مرنة، وتحكم متكامل   



ULTRISPEED 
أداء 12G متاح من خالل لك مسار إشارة 

يوفر Ultrix أقىص قدر من األداء والجودة مع المعيار  التكوينات اليت تدعم معدالت 
 12G يتيح أداء Ultrispeed 3. يمكن للمستخدمني الرشاء  ترخيص برنامجG البيانات حىت
يف لك مسار إشارة داخل جهاز التوجيه. 12G هو المعيار لتوجيه UHD (4K) SDI للوصلة 

الواحدة. 

تمكن التكنولوجيا الحاصلة عىل براءة اخرتاع واليت أنتجت ترخيص Ultrispeed  وظيفة 
 2SI) UHD( 3  إشارات متداخلةG 2 علبة الرتوس اليت تحول من / إىل نموذج رابط رباعي

.12G 4K 4)( للتكامل مع بعض أنواع المعدات غريK

ترخيص الربنامج الذي يتيح معدالت بيانات عالية الرسعة داخل اإلطار 
!SDI يدعم الجيل القادم من إشارات  •

Single-Link 12G إىل SD من  •
Ultrispeed SW 12 مع ترقيةG 3 وما يصل إىلG معيار  •

•   تحسني األداء المريض باستخدام قدرات المعالجة وسالمة اإلشارة المتقدمة
•  قدرة علبة الرتوس

•   سعة تحويل 1 تريابت لكل مواقع RU المنصة المثالية للمرافق الهجينة اليوم و يف 
المستقبل

•  يتم رشاء الرتخيص لكل إطار 

مزيات علبة الرتوس
• يدعم كاًل من SDI متعدد الوصالت ووصلة واحدة

      -  12G أو مزيج من الوصالت المتعددة والرابط الفردي
 Ultrispeed SW ُممّكن مع ترخيص •

 12G SDI ULTRISCAPE و )Quad-Link 3G 2 Sample Interleave )2SI التحويل بني  •



ULTRISCAPE
برنامج MultiViewer تكامل محدد بالربمجيات

ليست هناك حاجة إىل لوحات إخراج خاصة أو نقاط 
متقاطعة أو كبالت توصيل متعددة القنوات. ما عليك 

سوى تمكني العدد المطلوب من المخرجات لتشغيل 
الشاشات المطلوبة، وتوجيه أي إدخال إىل أي يشء  تم 

 .MultiViewer اختيار رأس
 1RU يف MultiViewer يمكن تمكني ما يصل إىل 6 رؤوس   •

 2RU يف MultiViewer ما يصل إىل 12 رأس •
 5RU يف هيكل MultiViewer ما يصل إىل 27 رأس   •

 12RU يف هيكل MultiViewer ما يصل إىل 48 رأس   •
وهذا يجعل Ultriscape الحل األكرث إحكاما  متاح حاليا. نظرًا 
ألنه يمكن تعيني مخرجات MultiViewer لكل من مخرجات 

HD BNC أو SFP القياسية، يتمتع المستخدمون بالمرونة 
الختيار  نوع اإلخراج الذي يحتاجونه لكل شاشة، وبالتايل 

القضاء عىل متاعب مطابقة التقليدية  يتم تشغيل 
نواتج MultiViewer إىل الشاشات. زمن وصول منخفض، 

وقياس، وإحصاء، ودعم UMD عرب  تسهل الربوتوكوالت 
القياسية االندماج يف المرافق القائمة. 

•  ما يصل إىل 6 رؤوس MultiViewer يف 1RU أو 12 رأس MultiViewer يف 
 .12RU يف MultiViewer 5 أو 48 رأسRU يف MultiViewer 2 أو 27 رأسRU

 AUX أو SFP I / O أو SMPTE 2110 أو HD-BNC I / O يمكن استخدام منافذ  •
القياسية

 HDMI، SDI،( للمستخدمني باختيار تنسيق اإلخراج SFP يسمح تصميم إخراج   •
 (... FIBER

•  يسمح لك ترخيص Ultriscape برأس MultiViewer واحد
•  برسعة أقل من إطار/فريم واحد

•   دعم إدخال الفيديو لإلشارات من SD حىت رابط واحد 12G يف أي من تنسيقات 
 SMPTE 2110 النطاق األسايس أو

•  تكوينات تخطيط مرنة لتلبية مجموعة واسعة من التطبيقات
•  تنسيقات إخراج متعددة يمكن تكوينها بواسطة المستخدم 

•    System PiP’s 2 من مجموعة من الخيارات باإلضافة إىل استخدام واحد 
لمقياس PiP ثالث لكل تخطيط 

•  PiP 100 غري محجوب لكل إخراج 

•  قياس صويت متكامل مع مظهر وملمس قابل للتخصيص
 UMDs مؤرشات إحصاء متعددة بما يف ذلك الحدود والمصابيح وتسمية  •

•  التسمية التوضيحية المغلقة الدعم
•  دعم Tally 3.1 و 5.0 أصيل

•  تحكم وتكوين بسيطان
•   تكوين / تحديث واحد أو عدة عارضني متعددين عرب العديد من اإلطارات 

برسعة باستخدام لوحة القيادة 
•  تكامل محكم مع قاعدة بيانات جهاز التوجيه

•  وصول مزتامن إىل جميع مدخالت جهاز التوجيه
•  تخطيطات قابلة للتخصيص

•  استدعاء التخطيطات من أجهزة التوجيه ولوحات الربامج وعرب أنظمة التشغيل    
اآليل الخاصة بطرف ثالث

•   أوضاع تشغيل متعددة بما يف ذلك التحكم المبارش يف PIP واتباع الوجهة 
•   جودة صورة رائدة يف الصناعة مع تقنية تحجيم روس الحائزة عىل جوائز تقنية

دالئل المزيات 



 ULTRIMIX
تكامل الصوت ومعالجته 

يف صناعة أخرى أواًل ، يوفر Ultrimix تكامل الصوت المتقدم 
ومعالجته ، بما يف ذلك القدرة عىل تضمني الصوت وإلغاء تضمينه 

يف جميع مدخالت ومخرجات جهاز التوجيه ، باإلضافة إىل توجيه 
الصوت المنفصل ، ولك ذلك قيايس يف لك إطار. ال يلزم وجود أجهزة 
خاصة أو نقاط متقاطعة أو لوحات إدخال / إخراج ، كما هو الحال مع 

األنظمة األخرى. يتمتع المستخدمون بالمرونة الكاملة لمعالجة أو 
تبديل أو جمع أو كتم صوت أو توجيه أي إدخال صويت منفصل أو 

مضمن إىل أي إخراج. هذا قدر هائل من الصوت.
، 1RU حىت 768 × 768 يف •

2RU ما يصل إىل 1536 × 1536 يف •
5RU 3456 يفx3456 ما يصل إىل •
12RU 6144 يفx6144 ما يصل إىل •

هذا يعين أن Ultrix لديها قنوات كافية حىت للعمليات الصوتية األكرث 
تطلًبا. يعد Ultrimix مثالًيا للتطبيقات اليت يتغري فيها الصوت باستمرار 

، ويمكن إضافته حسب الحاجة دون التخلص من أي استثمار أويل يف 
النظام.

ULTRIMIX-MXR
برنامج تمكني الصوت الظاهري خالط

ولتعزيز نسيج Ultrimix الصويت الذيك بشكل أكرب ، قدمت Ultrix أيًضا أول جهاز مزج صوت 
.Ultrimix-MXR :يدعم الربامج يف العالم يف منصة جهاز التوجيه

Ultrimix-MXR هو خالط صوت افرتايض يمكن تهيئته حىت 128x64. يمكن تقسيمه إىل 
خالطات أصغر بحيث يمكنك الحصول عىل مثيالت متعددة داخل اإلطار. كما أنه قابل للتوجيه 

بشكل كامل مما يعين أنه ليس فقط لديه حق الوصول إىل لك مدخالت يف النظام ، ولكن 
يمكن إرسال مخرجاته إىل أي إخراج يف اإلطار ، مما يوفر مرونة هائلة لسري عمل الصوت. يحتوي 

لك إدخال عىل معادل حدودي رباعي النطاقات وبوابة ضوضاء وضاغط / محدد. باإلضافة 
إىل ذلك ، يحتوي Ultrimix-MXR عىل 128 مخرًجا مبارشًا لمعالجة الصوت البسيطة كجزء 

من مجموعة المزيات القياسية. يمكن التحكم فيه عرب واجهة مستخدم DashBoard جميلة 
باإلضافة إىل اللوحات الخاصة بالتطبيقات القائمة عىل المعالج لكل من لوحات التحكم يف 

.4RU Ultritouch 2 وRU األجهزة

المزيات الرئيسية 
• دعم كامل للصوت غري المحجوب 

•  قم بتوجيه ومعالجة لك من الصوت المضّمن والمنفصل.
1RU ما يصل إىل 768 × 768 قناة يف -   

2RU ما يصل إىل 1536 × 1536 قناة يف -   
5RU ما يصل إىل 3456 × 3456 قناة يف -   

12RU 6144 يفx6144 ما يصل إىل -   

• معالجة وتحوالت الصوت الكاملة
   - ضبط المستوى ، والجمع ، والعكس ، وإدراج النغمة )عىل المخرجات(

   -  انتقاالت مثل القص ، والتاليش / القص ، والقطع / التاليش ، والتاليش الرأيس ، والهدوء 
عىل أساس لك قناة

• سهولة التشغيل
   -  تتوفر لوحات التحكم القياسية والمخصصة داخل لوحة القيادة

   -  التحكم والتبديل عرب لوحات التحكم بجهاز التوجيه SW و HW القياسيني

MADI I / O صوت منفصل عرب •
MADI دعم ما يصل إىل 64 قناة لكل دفق  -   

   -  دعم AES والصوت التناظري عرب صندوق االخرتاق الخارجي
SMPTE 2110-30 دعم -   

   -  تحكم تماًما مثل أي إشارة صوتية منفصلة مع معالجة كاملة

المزيات الرئيسية
•  مرخصة يف كتل 32x16. يمكن رشاء تراخيص متعددة 

إلنشاء حجم أقىص يبلغ 128 × 64
• 128 الرافضة المبارشة

• Band Parametric EQ 4 لكل إدخال
• بوابة الضوضاء لكل إدخال
• ضغط / محدد لكل إدخال

• التحكم يف لوحة القيادة
Ultritouch-4 و Ultritouch-2 دعم لوحة •

Ultrix يمكن إضافتها إىل جميع إطارات •



ULTRICORE
نظام تحكم متمزي كامل 

األجهزة الرائعة جيدة مثل نظام التحكم الذي يقوم بتشغيلها. 
Ultricore هو نظام تحكم كامل المواصفات  يقلل بشكل كبري من 

وقت اإلعداد، ويبسط التكوين،  ويعزز تجربة المستخدم من خالل 
توفري  حىت اآلن مهام سري العمل والواجهات البديهية اليت تجعل  

العمليات بسالسة. 
Ultricore قيايس يف جميع إطارات Ultrix. يعد التحكم المتكامل 

أمرًا رائًعا لألنظمة الصغرية ألنه ال يتطلب استخدام وحدة تحكم 
مركزية. بالنسبة لألنظمة األكرب أو األكرث تعقيًدا، تتوفر وحدة التحكم 

المركزية Ultricore BCS لتوفري تكامل أكرب مع العميل باإلضافة إىل 
إمكانات تحكم واتصال محسنة. 

عندما تكون قابلية التشغيل البيين مطلوبة، يتم ضمان تكامل 
موثوق به مع طرف ثالث من خالل القدرة عىل التفاعل معه  
GV Native / Probel SW-( الربوتوكوالت القياسية الصناعية

P   08(، NV-9000 اختياري، تحكم Ember + المنطقي / 
المادي، وغريها، ومن خالل توفري روابط اتصاالت مادية متكررة عرب 

المسلسل، واإليرثنت، والواجهات. 
 Ross التفاعل مع أجهزة التوجيه الحالية من سلسلة Ultricore يمكن لـ

NK.  يمكن للمؤسسات اليت تستخدم حالًيا أنظمة توجيه روس أن تدمج 
الجديد  إطارات Ultrix داخل منشآتها بسهولة، باإلضافة إىل إعادة استخدام 

لوحات التحكم الحالية NK. نظرًا لتكامل واجهة المستخدم Ultricore مع برنامج 
التحكم Ross DashBoard، يمكن تحقيق االتساق واأللفة بسهولة من أجل تجربة 

مستخدم سلسة.  Ultricore - خلفي 

دالئل المزيات 
• اكتشاف النظام وإعداده 

   - Walkabout أداة اكتشاف النظام
   -  النظام تكوين اتصال الجهاز  اإلعدادات

   - إنشاء ملفات تعريف الخادم 
   - إجراء التعريفات 

   -  تحقق من روابط أداء الشبكة وحالتها 
وحدد موقع األجهزة

• جهاز التوجيه وقاعدة بيانات 
MultiViewer و إعدادات القماش  

  Ultriscape إنشاء جهاز التوجيه و  -   
تكوينات MultiViewer مع  أداة تحرير 

قاعدة البيانات
   -  إنشاء وتغيري وتحديث التعيينات 
المتطورة وتجمعات المصادر / 

الوجهة

المتوفرة لجميع عمالء التحكم داخل 
النظام 

• أدوات تشغيلية محّسنة 
   - سلسلة لوحات الربامج القياسية

   - القدرة عىل إنشاء لوحات مخصصة
   -  المراقبة وتخطيط المصفوفات 

وضبط تعديالت المعلمات سهلة مع 
عرض إطار قوي وبديهي 

   - ملفات تعريف المستخدم المخصصة

• مجموعة مزيات األجهزة 
 , Ethernet 2 منافذ -  

 - إمكانية زيادة القوة بشكل اختياري
Serial 2



ULTRISYNC
يزتامن اإلطار المحدد بالربمجيات

Ultrisync هي مزية مزامنة إطار محددة بالربمجيات يمكن تخصيصها  إىل أي إدخال 
فيديو عىل النظام. يضمن Ultrisync توقيًتا متسًقا للمصادر، ويضمن معالجة 

الصوت، بما يف ذلك SRC حىت 48 كيلو هرتز عىل جميع المدخالت المثالية لرتويض 
خالصات اإلدخال الربية إىل مزنل مرجعي داخل  المرفق أو flypack. كمثال لواحد 

Ultri-  من العديد من االستخدامات، عند استخدامها  مع النواتج اليت تدعم
clean، تضمن مدخالت Ultrisync المرخصة أن اإلشارات تقع ضمن نافذة توقيت 

لتطبيقات التبديل النظيف. الرتاخيص  متاح لمدخالت فردية أو متعددة، ويمكن أن 
يكون بمثابة تراخيص عائمة تؤثر عىل أي مدخالت مطلوبة. يمكن تطبيق الوظيفة 
عىل لك مدخالت يف الهيكل، وبمعدالت بيانات 3G وأقل - يمكن ملء اإلطار بالكامل. 

تعد مزية الربنامج هذه أكرث فعالية من حيث التكلفة من  االضطرار إىل استخدام 
مزامنة إطار خارجي.

دالئل المزيات: 
•يتيح الربنامج مزامنة اإلطارات

•  ما يصل إىل 36 إطارًا يف 1RU، وما يصل إىل 72 إطارًا يف 2RU، وما يصل إىل 160 
 12RU 5، وما يصل إىل 288 إطارًا يفRU إطارًا يف

•  صوت SRC لجميع القنوات المضمنة
•   دعم اإلشارات من SD إىل 3G عىل جميع المنافذ. يمكن لما يصل إىل 3 منافذ لكل 

فتحة دعم مزامنة اإلطارات حىت 12 جيجا بايت. 
•  تمكني / تعطيل بسيط عرب خانة االختيار

•  حالة توقيت اإلدخال
•  ما يصل إىل 500 مليل ثانية من التأخري المتغري لكل قناة أحادية

Ultrix-IP-IO مزامنة اإلطار قياسية مع  •
 No SRC -  

- Support  لمعدالت البيانات من 1.5G إىل 12G عىل جميع   
المنافذ



ULTRICLEAN
التبديل النظيف / الهادئ 

Ultriclean هو أول محول فيديو نظيف يف العالم يدعم تبديل معدالت البيانات حىت 
12G. يوفر Ultriclean تشغيل فيديو نظيًفا تماًما لكل  أساس منفذ اإلخراج الذي يضمن 

فيديو خاٍل من العيوب وصوت التبديل الهادئ  التوجيه. ال تستطيع أجهزة التوجيه األخرى 
تقديم هذا وتتطلب مخصًصا وخاًصا  األجهزة ذات التنظيم المعقد اليت يجب التخطيط 

لها مسبًقا، واليت  فقط يجعل Ultrix أكرث فعالية من حيث التكلفة. التطبيقات الرئيسية 
لـ Ultriclean هي  تجاوز التحكم الرئييس، وكذلك يف المواقف اليت يمكن أن يتسبب فيها 

تعطيل إشارة المصدر يف إعادة تزويد المعدات النهائية مثل الشاشات والمشفرات 
النهائية وغريها. 

دالئل المزيات: 
1RU ما يصل إىل 36 مفتاًحا نظيًفا يف  •

2RU ما يصل إىل 72 مفتاًحا نظيًفا يف  •
5RU ما يصل إىل 160 مفتاًحا نظيًفا يف  •
12RU ما يصل إىل 288 مفتاًحا نظيًفا يف  •

SD / HD / 3G / 12G يعمل يف  •
•    موازين لتقديم العديد من المخرجات مثل مطلوب - حىت مخرجات نظيفة تصل 

إىل 100٪ 
•  تأخري التوقيت المتغري

•  سهولة اإلعداد والتشغيل
•   عدم الحاجة إىل خطوات توقيت يدوية - يكتشف تلقائًيا التأخري ويعدل 

بشكل مناسب للحفاظ عىل التبديل النظيف 
•   عند دمجه مع Ultrimix، فإنه يوفر أيًضا التبديل “الهادئ” للصوت 

المضمن أثناء تبديل الفيديو 



  ULTRIPOWER
 1RU مصدر طاقة خارجي

Ultripower هو مصدر طاقة زائدة عن الحاجة يمكن تركيبه عىل الرف. يف البيئات اليت تكون فيها قسوة 
المعدات، واألمان، وتوفري الحد األقىص من المساحة أمرًا بالغ األهمية، يعد Ultripower  تناسب كبري. 

قابل للرتكيب عىل الرف، ضحل، باإلضافة إىل سهولة الوصول إليه وصيانته، فهو مثايل ألشياء مثل 
 Ultripower .أو غرف المعدات حيث تكون مساحة الرف يف  الممتازة OB Production أو flypacks

قادر أيًضا عىل تشغيل العديد من هيالك Ultrix من نظام واحد.  يمكن أن يوفر هيكل واحد فائق 
القوة طاقة زائدة عن الحاجة لما يصل إىل )4( إطارات 1RU Ultrix، أو )2( إطارات 2RU Ultrix أو )1) 

 .Ultrix 5RU إطار

يمكن استخدام برامج التحكم والمراقبة الخاصة بلوحة القيادة للتكوين بشكل نشط  التحكم 
ومراقبة جميع المعلمات الرئيسية للجهاز. باإلضافة إىل ذلك، يحتوي Ultripower عىل ثالثة 

مؤرشات LED يف لك وحدة تزويد طاقة لتحديد إنذار المفتاح ووجود الطاقة. 

دالئل المزيات: 
•  مصدر طاقة خارجي 1RU يمكن تركيبه عىل حامل

•  مزود طاقة تحميل أمامي وقابل للتبديل الرسيع وفائض 1200 واط
•   طاقة تصل إىل )1RU Ultrix (4 و )2RU Ultrix (2 أو )5RU Ultrix (1 مع طاقة 

زائدة 
•  آذان حامل قابلة للتعديل

•  التحكم / المراقبة عرب اإليرثنت عرب لوحة القيادة
•  مؤرشات LED للمروحة والطاقة 



ULTRICOOL
 1RU نظام تربيد خارجي

نظام تربيد ذيك، اتجاهي 1RU مثبت بالكامل عىل الرفوف  األداء الحراري للمعدات يف الظروف القاسية أو 
يف األماكن الضيقة. يمكن تكوين الوحدة لتوفري تدفق هواء اتجاهي من األمام إىل الخلف، أو من األمام 

إىل الجانب األيمن، أو  من األمام إىل اليسار حسب متطلبات المعدات. 

دالئل المزيات: 

تدفق الهواء االتجاهي القابل للتغيري من قبل المستخدم 
يمكن للمستخدمني تغيري أنماط تدفق الهواء من األمام إىل اليسار أو من األمام إىل اليمني 

أو من األمام إىل الخلف لتمكني االستخدام مع مجموعة كبرية من المعدات يف األماكن 
الضيقة  أو البيئات الحرارية الشديدة. 

السيطرة ودية 
يوفر التحكم عرب لوحة القيادة، Rosstalk، باإلضافة إىل الوضع المرتابط “الذيك” 

المدمج مع Ultrix طرًقا عديدة للتحكم يف رسعة المروحة. باإلضافة إىل ذلك، 
يتوفر التحكم باللوحة األمامية مع القفل. 

رشوط التشغيل المتسقة 
هل احتجت يف أي وقت إىل وضع مجموعة من المعدات عالية الطاقة يف 
صندوق محكم يف حرارة الصحراء الحارقة عىل ارتفاعات عالية أثناء اإلنتاج؟ 

حسًنا، بعض عمالئنا يفعلون ذلك، وأردنا معرفة ما إذا كان بإمكاننا 
تصميم يشء للمساعدة  خارج. يدير Ultricool تدفق الهواء لتوفري 

مستوى ثابت  ظروف التشغيل يف البيئات القاسية. هذا يعطي يعين 
بقاء المعدات يف درجة حرارة تشغيل ثابتة لضمان األداء. 



لوحات التحكم 
يقدم Ultricore لوحات تحكم عالية المرونة وبسيطة وبديهية، يمكن تهيئتها لتعمل كلوحة XY أو ناقل أو لوحة متعددة القطع. يمكن تكوين لك لوحة تحكم يف 

النظام بشكل مستقل لتلبية احتياجات موقع المشغل المعني الذي يتم نرشها فيه. 

ULTRITOUCH
 Ross Video هي عائلة من لوحات التحكم القوية يف النظام من Ultritouch

واليت يمكن تخصيصها تماًما وتم تصميمها من حولك. تأيت األلواح يف شاشة 
لمس 2RU و 4RU قابلة للتثبيت عىل الرف واليت تعتمد عىل وظائف منتجات 

التحكم التقليدية من خالل التكيف  سري العمل الخاص بك، ويتمزي بواجهة 
مستخدم تحتوي عىل المزيد يف  مشرتك مع هاتف ذيك حديث أكرث من لوحة 
تحكم البث. يكمن سحر Ultritouch يف قدراته القوية Smart Touch. تدعم 
Ultritouch منصة لوحة لوحة لوحة التحكم يف Ross Video بشكل أصيل، 

مما يمنحها  مرونة غري محدودة للمستخدمني لبناء اللوحات اليت تليب احتياجات 
العمل الخاصة بهم  بدون أي قيود عىل عدد األزرار أو وضع األزرار أو نوافذ 

العرض. 
تم تطوير سمارت تاتش لتلبية الحاجة المزتايدة للتحكم  األسطح اليت تدعم 

الوظائف التقليدية ولكنها تقدم أيًضا مستويات أعىل من التخصيص لسري العمل 
الدقيق للغاية والمعقد لعمالئنا األكرث تطلًبا. يتمزي Ultritouch يف جوهره بنسخة 

كاملة من DashBoard - منصة التحكم المفتوحة يف Ross Video - واليت 
تمكن المستخدمني من: 

•  تحكم يف مجموعة كبرية من منتجات Ross بما يف ذلك محوالت اإلنتاج 
ورسومات XPression و Overdrive APC و openGear و Ross أنظمة 

التوجيه، من بني أمور أخرى.
•  يمكنك التغيري برسعة بني أنماط وتخطيطات اللوحة، مما يزيد من قابلية 

استخدام اللوحة ويجعل عملياتك أكرث كفاءة.
• إنشاء واسترياد اللوحات المخصصة

 NDI مراقبة تدفق •

باإلضافة إىل ذلك، فإن Ultritouch جنًبا إىل جنب مع أجهزة التوجيه Ultrix يمنح 
المستخدمني مزية  قدر هائل من المرونة والقوة المتقدمة بما يف ذلك: 

 Ultricore soft panel اإلعداد الرسيع باستخدام معالج •
•  تخطيطات اللوحة المخصصة باستخدام Windows واألدراج المرنة بناًء عىل 

تفضيالت المستخدم 
 Salvo التجميع، المفضلة، الوضع المتقدم، عمليات ،Cat / Idx ،زر لكل مصدر  •

والمزيد 
•  الوجهة تتبع المراقبة بالفيديو باستخدام تدفق NDI مبارشة عىل اللوحة 

•  لوحة تحكم متعددة العارض تسمح بالتحكم يف التخطيطات والنقاط وسلوك 
النقطة. تعمل لوحة الرسومات المكثفة هذه عىل تبسيط االستخدام وتجعل 

من السهل جًدا التحكم يف كميات كبرية من أجهزة العرض المتعددة من سطح 
تحكم واحد. 

دالئل المزيات: 
RCP 4 تستند إىل لوحة معلومات تعمل باللمسRU 2 وRU   •

•   عمق ضحل )2.5 بوصة( مع تخطيط موصل جانيب )لزيادة مساحة األرجل يف 
تطبيقات المكتب( 

•  مصدر طاقة فائض )اختياري(
•  مكربات صوت مدمجة للمراقبة )تطبيق مستقبيل(

 USB و HDMI منافذ  •
•  اكتشاف عىل مستوى النظام عرب التجوال

•  تعتمد لوحة القيادة عىل التكوين السهل والرسيع
•   التحكم الكامل يف معظم منتجات Ross - الموجهات، أجهزة العرض المتعددة، 

المحوالت والرسومات و APC ومنصات المعالجة والمزيد
•  دعم إدارة النظام وشجرة لوحة المعلومات

•   القدرة عىل تخزين أنواع متعددة من اللوحات مع التنقل السهل استناًدا إىل سري 
العمل المطلوب

•  إعادة التشغيل الرسيع والتحكم يف العمليات الحرجة للمهمة
•  يتالءم بسالسة مع النظام البييئ للتحكم يف روس الحايل

Ross Support بدعم من  •



RCP-ME
RCP-ME عبارة عن لوحة قائمة عىل Ethernet، مما يعين سهولة التكوين وبنيات 
التحكم المرنة. عند الجمع بينهما مع NK-NET، توفر لوحة NK-ME للمستخدمني 

أكرث وفرة عن الحاجة  إنشاء االتصاالت لألنظمة الصغرية يف الصناعة. 
يحتوي RCP-ME عىل زر برمجة بما يف ذلك المصدر والوجهة  منفصل، تحديد 
 LCD المستوى، ماكرو، حماية، تأمني، قفل الشاشة، باإلضافة إىل شاشة عرض

بإضاءة خلفية 16 × 2 لعرض أسماء المصدر والوجهة وتحذيرات النظام واألخطاء. 

دالئل المزيات: 
•  40 زرًا بإضاءة خلفية LED مضاءة بالكامل

•  شاشة LCD بإضاءة خلفية 16 × 2 
 Ethernet اتصال  •

•   القدرة عىل االتصال بعناوين IP األساسية واالحتياطية للتحكم يف إعادة التشغيل 
•  تصميم نحيف: 1RU، عمق 4.4 سم

•  وظيفة كاملة، لوحة تحكم قابلة للربمجة
•  قابلة للتكوين كقطع ناقل، متعدد القطع أو لوحة تحكم تبديل المصدر / الوجهة 

مدفوعة بالقائمة
•  تحكم حىت 32 مستوى

•   أغطية مفاتيح قابلة لإلزالة لتميزي وظائف األزرار باستخدام إدراجات شفافة
•  يشمل مصدر طاقة شامل 

RCP-ME

RCP-QE

Ultritouch

RCP-QE
توفر سلسلة RCP-QE مرونة ال مثيل لها وسهولة يف االستخدام. إنها مثالية لالستخدام 

يف شاحنات OB أو دور اإلنتاج حيث تتغري التكوينات بانتظام، وهي مفيدة بنفس القدر 
يف االستوديوهات اليت بها تكوينات غري محدودة  تمكني إعدادات مخصصة رسيعة 

وبسيطة لكل لوحة. 
يعين االتصال المستند إىل Ethernet سهولة التكوين ويوفر بىن تحكم مرنة. توفر لوحة 

التحكم عن بعد من سلسلة RCP-QE 18 أو 36 مفتاًحا ملوًنا للرسومات LCD بإضاءة 
خلفية مع قوائم متعددة، مما يتيح للمستخدمني للتنقل بسهولة عرب النظام ببضع 

ضغطات عىل المفاتيح. 

دالئل المزيات: 
•  RCP-QE18) 18( أو RCP-QE36) 36( من مفاتيح LCD الرسومية بإضاءة خلفية

•  8 مفاتيح وظائف قابلة للربمجة
•  تصميم نحيف: 1RU، عمق 4.4 سم

•  التحكم المستند إىل إيرثنت
 dancy -األساسية واالحتياطية إلعادة التحكم IP القدرة عىل االتصال بعناوين   •

•  لوحة تحكم كاملة الوظائف وقابلة للربمجة
•  تكوينات قائمة عىل القائمة ومفتاح واحد
•  برمجة فريدة متعددة المستويات لقائمة

 DashBoard تكوين مع نظام التحكم  •
•  تضمني مصدر طاقة شامل

•  ضمان قابل للتحويل لمدة 5 سنوات 



USB مدخل

Aux I / O مدخل
(BNC ، Fiber ، HDMI ، IP) للفيديو  •

Coax عرب األلياف أو I / O MADI الصوت المنفصل

Refrence مدخل

منافذ مدخل طاقة خارجية
Ethernet

تم تصميم Ultrix بشكل فريد لتحسني 
سالمة اإلشارة واألداء لوضع معيار جديد 

يف الموثوقية. وهي مصممة أيًضا لتقليل 
ضغوط االختيار  قدرات إدخال / إخراج متقدمة 

عند إجراء مثل هذه النفقات الرأسمالية الكبرية.  
يوفر ترخيص الربامج للمستخدمني مسارًا سهاًل 

للميض قدًما إلضافة المزيات اليت يحتاجون 
إليها، دون الحاجة إىل التخلص من األجهزة 

 ،Ultrix اليت ال يمكن استخدامها بعد اآلن. مع
المستخدمني  االنتقال إىل متطلبات سري العمل 

المتقدمة  حسب وتريتها ومعدل نموها. 

 مجموعة
 واسعة

 من خيارات
 اإلدخال
 / اإلخراج

 ولوحة
:المعالجة
-HD-BNC

-IP
-SFP

Ultrix 5RU

Ultrix مواصفات أجهزة 1RU 2RU 5RU 12RU
 األبعاد المادية

العرض 17.5 inches 17.5 inches 17.5 inches 17.5 inches

inches 7.9 العمق  7.9 inches 7.9 inches 7.9 inches

االرتفاع 1.74 inches 3.48 inches 8.7 inches 21 inches

وزن اإلطار )تقريًبا( 4.06 kg (9 lbs) 5.44 kg (12lbs) 6.35 kg (14 lbs) 34.47 kg (76 lbs)

وزن بطاقة اإلدخال / اإلخراج )تقريًبا لكل لوحة( 1.36 kg (3 lbs) 1.36 kg (3 lbs) 1.36 kg (3 lbs) 1.36 kg (3 lbs)

Video Matrix الحجم )األقىص( 36x36 72x72 160x160 288x288

 فتحات اإلدخال / اإلخراج االفرتاضية
1 (16x16 HD BNC + 2AUX 

I/O Ports)
1 (16x16 HD BNC + 2AUX 

I/O Ports) None None

ULTRIX- فتحات اإلدخال / اإلخراج االختيارية باستخدام
HDB-IO

1 (16x16 HD BNC + 2AUX 
I/O Ports)

3 (16x16 HD BNC + 2AUX 
I/O Ports)

9 (16x16 HD BNC + 2AUX 
I/O Ports) slots 1-8; FLEX slot 

16x16 HD BNC only

16 (16x16 HD BNC + 2AUX 
I/O Ports)

 ULTRIX-IP-IO باستخدام I / O اختيارية فتحات
1 (x4 25G SFP28 + 2 SFP I/O 

Ports)
3 (x4 25G SFP28 + 2 SFP I/O 

Ports)
9 (x4 25G SFP28 + 2 SFP I/O 

Ports)
16 (x4 25G SFP28 + 2 SFP 

I/O Ports)

ULTRIX-SFP-IO فتحات باستخدام I / O اختيارية
1 (16 SFP ports + 2AUX I/O 

Ports)
3 (16 SFP ports + 2AUX I/O 

Ports)

9 (16 SFP ports + 2AUX I/O 
Ports) slots 1-8; FLEX slot 16 

SFP ports only

16 (16 SFP ports + 2AUX I/O 
Ports) slots 1-8; FLEX slot 16 

SFP ports only
ترخيص Ultriscape MV الرئييس لكل فتحة 3 SDI or 2 IP 3 SDI or 2 IP 3 SDI or 2 IP 3 SDI or 2 IP

أقىص عدد رؤوس Ultriscape MV لكل نظام 6 SDI or 2 IP 12 SDI or 6 IP 27 SDI or 18 IP 48 SDI or 32 IP

آخر
PSU طوبة خارجية 1 طوبة خارجية 2 1RU اإلطار الخارجي 1RU إطار خارجي )x2)

PSU إضايف اختياري )إضايف( طوبة خارجية 1 طوبة خارجية 2 1 ULTRIPOWER-PS 2 ULTRIPOWER-PS

دعم فائق القوة اختياري اختياري اختياري اختياري
وحدة المروحة 1 2 5 10

ULTRIX-HDX-IO -مواصفات المدخالت
اإلدخال القيايس HD BNC HD BNC HD BNC HD BNC

نوع اإلشارة

   SDI صيغ
270 Mb/s 
1.5 Gb/s 
3.0 Gb/s 
12 Gb/s

   SDI صيغ
270 Mb/s 
1.5 Gb/s 
3.0 Gb/s 
12 Gb/s

SDI صيغ
270 Mb/s 
1.5 Gb/s 
3.0 Gb/s 
12 Gb/s

  SDI صيغ
270 Mb/s 
1.5 Gb/s 
3.0 Gb/s 
12 Gb/s

مقاومة 75 Ohm 75 Ohm 75 Ohm 75 Ohm

الحد األقىص لمستوى اإلدخال 800 mV 800 mV 800mV 800mV

تعويض الخساره SMPTE 2082-1 لكل SMPTE 2082-1 لكل SMPTE 2082-1 لكل SMPTE 2082-1 لكل

معادلة )نموذجية(
UHD 60M,  3G 180M, HD 

200M, SD 400M
UHD 60M,  3G 180M, HD 

200M, SD 400M
UHD 60M,  3G 180M, HD 

200M, SD 400M
UHD 60M,  3G 180M, HD 

200M, SD 400M 
SFP Aux موصل اختياري اختياري اختياري اختياري

Ultrix 12RU



Aux I / O مدخل
(BNC ، Fiber ، HDMI ، IP) للفيديو  •

Coax عرب األلياف أو I / O MADI الصوت المنفصل

Ultrix مواصفات أجهزة 1RU 2RU 5RU 12RU
ULTRIX-HDX-IO -مواصفات اإلخراج

اإلخراج القيايس HD-BNC HD-BNC HD BNC HD BNC

نوع اإلشارة SDI Formats:  270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 12 Gb/s SDI Formats:  270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 12 Gb/s SDI Formats:  270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 12 Gb/s 1.5 Gb/s or 3.0 Gb/s

مقاومة 75 Ohm 75 Ohm 75 Ohm 75 Ohm

السعة 800mV +/- 10% 800mV +/- 10% 800mV +/- 10% 800mV +/- 10%

صعود وهبوط الوقت
270 MB/s:  400-800ps
1.5 & 3GB/s:  < 135ps

6 & 12GB/s:  <45ps

270 MB/s:  400-800ps
1.5 & 3GB/s:  < 135ps

12GB/s:  <45ps

270 MB/s:  400-800ps
1.5 & 3GB/s:  < 135ps

12GB/s:  <45ps

270Mb/s:  400-800ps, 1.5 & 3Gb/s:  
<135ps, 12Gb/s:  <45ps

DC تعويض 0.0V +/- 10% 0.0V +/- 10% 0.0V +/- 10% 0.0V +/- 10%

تجاوز < 10% < 10% < 10% < 10%

تقطع

<0.2UI Alignment (up to 3G)
<0.3 UI Alignment (12G)

<.2UI Timing (up to 270M)
<1UI Timing (1.5G)

<2UI Timing (3G & 12G)

<0.2UI Alignment (up to 3G)
<0.3 UI Alignment (12G)

<.2UI Timing (up to 270M)
<1UI Timing (1.5G)

<2UI Timing (3G & 12G)

<0.2UI Alignment (up to 3G)
<0.3 UI Alignment (12G)

<.2UI Timing (up to 270M)
<1UI Timing (1.5G)

<2UI Timing (3G & 12G)

<0.2 UI Alignment (up to 3G), <0.3 UI Align-
ment (12G), <2UI Timing (up to 270M), 

<1UI Timing (1.5G), <2UI Timing (3G, 12G)

تعويض الخساره Per SMPTE 2082-1 Per SMPTE 2082-1 Per SMPTE 2082-1 Per SMPTE 2082-1

SFP Aux موصل اختياري اختياري اختياري اختياري
ULTRIX-IP-IO -مواصفات البطاقة

اإلخراج القيايس X4 25GE QSFP28 X4 25GE QSFP28 X4 25GE QSFP28 (4) 25GE SFP28

تدفقات الفيديو لكل بطاقة
UHD: 4+4 redundant, 8 non-redundant, 6G: 4+4 redundant, 8 non-re-

dundant, 3G/HD: 16+16 redundant, 16 non-redundant

UHD: 4+4 redundant, 8 non-redundant, 6G: 4+4 redundant, 
8 non-redundant, 3G/HD: 16+16 redundant, 16 non-re-

dundant

UHD: 4+4 redundant, 8 non-redundant, 6G: 4+4 redun-
dant, 8 non-redundant, 3G/HD: 16+16 redundant, 16 

non-redundant

UHD: 4+4 redundant, 8 non-redundant, 
6G: 4+4 redundant, 8 non-redundant, 3G/
HD: 16+16 redundant, 16 non-redundant

دعم تنسيق الفيديو

• 720p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 /60

• 720p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 /60

• 720p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 /60

“• 720p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25/ 29.97/ 30/ 50 / 59.94/60”

IP دعم معيار نقل

• مجموعة SMPTE ST 2110 ، بما يف ذلك:
10 ، نظام التوقيت والتعاريف    -   

20 ، فيديو نشط غري مضغوط   -   
PCM 30 ، صوت رقمي   -   

• VSF TR-03
• AES67

• مجموعة SMPTE ST 2110 ، بما يف ذلك:
10 ، نظام التوقيت والتعاريف    -   

20 ، فيديو نشط غري مضغوط   -   
PCM 30 ، صوت رقمي   -   

• VSF TR-03
• AES67

• مجموعة SMPTE ST 2110 ، بما يف ذلك:
10 ، نظام التوقيت والتعاريف    -   

20 ، فيديو نشط غري مضغوط   -   
PCM 30 ، صوت رقمي   -   

• VSF TR-03
• AES67

”• مجموعة SMPTE ST 2110 ، بما يف ذلك:
نظام التوقيت والتعاريف ، 10- 

فيديو نشط غري مضغوط ، 20- 
PCM صوت رقمي ، 30- 

 -40, ANC Data”

توقيت النظام والمراجع (IEEE-1588 و AES67 و SMPTE 2059 ملفات التعريف االفرتاضية( PTP Slave IEEE- و AES67 و SMPTE 2059 ملفات التعريف االفرتاضية( PTP Slave
(1588

PTP Slave )ملفات التعريف االفرتاضية SMPTE 2059 و AES67 و 
(IEEE-1588

 SMPTE 2059 ملفات التعريف االفرتاضية( PTP Slave
(IEEE-1588 و AES67 و

التحكم واإلعداد

، AIMS الكتشاف متوافق مع IS-05 و NMOS IS-04 •
  التسجيل والتحكم يف االتصال

• EmBER + االكتشاف والتسجيل و
  التحكم يف االتصال من أنظمة التحكم الشائعة التابعة لجهات خارجية

• الزتويد والمراقبة عرب DashBoard و / أو لدينا
JSON API نرش  

، AIMS الكتشاف متوافق مع IS-05 و NMOS IS-04 •
  التسجيل والتحكم يف االتصال
• EmBER + االكتشاف والتسجيل و

  التحكم يف االتصال من أنظمة التحكم الشائعة التابعة لجهات خارجية
• الزتويد والمراقبة عرب DashBoard و / أو لدينا

“ JSON API تم نرش  

، AIMS الكتشاف متوافق مع IS-05 و NMOS IS-04 •
  التسجيل والتحكم يف االتصال

• EmBER + االكتشاف والتسجيل و
  التحكم يف االتصال من أنظمة التحكم الشائعة التابعة لجهات 

خارجية
• الزتويد والمراقبة عرب DashBoard و / أو لدينا

“ JSON API تم نرش  

”• NMOS IS-04 و IS-05 الكتشاف متوافق 
، AIMS مع

  التسجيل والتحكم يف االتصال
• EmBER + االكتشاف والتسجيل و

  التحكم يف االتصال من أنظمة التحكم الشائعة 
التابعة لجهات خارجية

• الزتويد والمراقبة عرب DashBoard و / أو لدينا
“ JSON API تم نرش  

* يتوفر SFP MADI I / O االختياري لدعم ما يصل إىل 384x384 لكل فتحة.
** يتيح لك ترخيص دعًما يصل إىل 12 جيجا بايت عىل جميع منافذ اإلدخال / اإلخراج 

لكل فتحة.

Ultrix 2RU

Ultrix 1RU
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.Ultrix عىل مجموعة كاملة من الخدمات الفنية المتاحة لضمان نجاح تثبيت Ross Video يحتوي

يمكن توفري التدريب التشغييل يف Ross Video أو يف الموقع أو عىل الويب. سوف يقوم مشغلو روس ذوو الخربة بتعليم موظفيك 
تحقيق أقىص استفادة من نظامك الجديد وتعزيز إنتاجاتك

التكليف هو خدمة تساعد يف تكوين نظام اإلنتاج لديك وتوصيله وتثبيته بشكل صحيح. يتم تنفيذ هذه الخدمة من قبل طاقم روس 
تقين مدرب يف المصنع

يمكن توفري التدريب الفين يف Ross Video أو يف الموقع أو عرب الويب. سيعلم التدريب الفين فريق الهندسة لديك التفاصيل الفنية 
للنظام الذي اشرتيته. تكوين النظام والواجهات وقواعد البيانات وإجراءات الصيانة الروتينية هي بعض الموضوعات اليت يتم تناولها. 

يأيت Ultrix قياسًيا مع ضمان شامل لمدة سنة واحدة. تتوفر الضمانات الممتدة عىل صيانة األجهزة والربامج مقابل رسوم سنوية

تتوفر المشورة الفنية عرب اإلنرتنت أو عرب الهاتف أو عرب الربيد اإللكرتوين إىل Ross Video - مشمول طوال عمر نظامك

اتصل بنا 
 عالمًيا: 800+ 1005 0100   

أمريكا الشمالية: 1-844-652-0645

solutions@rossvideo.com :الربيد اإللكرتوين

طوارئ الدعم الفين: 1+ 613 349-0006
techsupport@rossvideo.com :الربيد اإللكرتوين

www.rossvideo.com

©  2022 Ross Video Limited

 صدر يف كندا
Ross Video Limited ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتيب بأي شكل من األشكال دون إذن كتايب مسبق من رشكة

 Ross Video ال تتحمل رشكة .Ross Video Limited تم تزويد هذا الكتيب لإلعالم فقط. إنه عرضة للتغيري دون إشعار وال يجب تفسريه عىل أنه الزتام من ِقبل رشكة
Limited أي مسؤولية أو الزتام تجاه األخطاء أو عدم الدقة اليت قد تظهر يف هذا الكتيب

الحلول
البث واإلنتاج

الواقع المعزز والمجموعات االفرتاضية 
الرياضة والفعاليات الحية 

 الترشيعي 
إنتاج الهاتف المحمول 

بيت العبادة 
التعليم 

رشكة كربى

منتجات
الرشكات محوالت 

إنتاج الرسوم المتحركة وخوادم المشبك 
إعادة التشغيل وخوادم اإلنتاج 

الروبوتية وأنظمة التحكم 
أنظمة الكامريا 

توجيه البنية التحتية 
ومعالجة اإلشارات أخبار البنية التحتية 

وإدارة اإلنتاج المبارش واالجتماعي 
وإدارة األصول وخدمات التخزين

 الخدمات 
الخدمات اإلبداعية 

إنتاج الهاتف المحمول 

ROSS VIDEO
LIVING LIVE!


