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Stream & Monitor Gateway
هذیشیت اعتشین (آًالیي ّ آفالیي)
هذیشیت هذتْای هاًیتْس اص طشیق ؽبکَ
ایجاد لیغت اعتشین اص طشیق ًشم افضاس عیغتن
تْلیذ کیْ آس کذ بشای ُشیک اص اعتشین ُا (آًالیي ّ آفالیي)

تْلیذ ؽذٍ تْعط :
ًیوا کثیشی ًیا
ایویل:
Nima.kasiri@nkteam.ir
ّبغایت:
http://nkteam.ir

تْضیذات کلی دسباسٍ عیغتن
.1
ایي عیغتن قادس اعت کَ تواهی اعتشین ُای تذت ؽبکَ (آًالیي ّ آفالیي) سا کٌتشل
کشدٍ ّ اص طشیق پٌل هذیشیت بش سّی آى ُا هذیشیت کشد.
.2
اص دیگش هضایای ایي عیغتن آى هی باؽذ کَ هذیش ؽبکَ قادس خْاُذ بْد بَ ّعیلَ
پٌل هذیشیت عیغتن اص اعتشین ُای هْجْد یک اعتشین لیغت بشای ًوایؼ دادى تِیَ
کٌذ.
تْجَ:
ایي بخؼ اص عیغتن باعث هی ؽْد هذیش ؽبکَ بتْاًذ چٌذیي هذتْای هختلف سا دس
کٌاس ُن قشاس دُذ ّ بَ فْست یکجا بَ ًوایؼ دسآّسد.
.3
هذیش ؽبکَ اص طشیق پٌل هذیشیت عیغتن قادس خْاُذ بْد کَ تعییي کٌذ کذام هاًیتْس
چَ هذتْایی سا پخؼ کٌذ.
هذتْای قابل اًتخاب تْعط هذیش ؽبکَ بَ  3دعتَ تقغین هی ؽْد:
 اعتشین آفالیي (ؽاهل فیلن ُای هْجْد دس عشّس)اعتشین آًالیي(ؽاهل دّسبیي ُای هجوْعَ-کاًال ُای تلْیضیًْی ّ )...لیغت اعتشین(ؽاهل چٌذیي اعتشین آفالیي ّ آًالیي اًتخاب ؽذٍ تْعط هذیش).4
ایي عیغتن ُوچٌیي ایي اهکاى سا بشای هذیش ؽبکَ فشاُن هی کٌذ کَ بتْاًذ باسکذ
ى – اعتشین آًالیي – لیغت اعتشین
کیْ آس کذ بشای ُش یک اص عَ دعتَ اعتشین آفالی
تْلیذ کشدٍ ّ اص آى اعتفادٍ کٌذ.
تْضیخ:
هذیش ؽبکَ اص ایي اهکاى هی تْاًذ اعتفادٍ کشدٍ ّ بشای اجغام داخل هْصٍ بش اعاط
هذتْای آى کیْ آس کذ اختقافی تْلیذ کٌذ ّ باصدیذ کٌٌذگاى بتْاًٌذ اص طشیق هْبایل خْد
تاسیخچَ اجغام سا تواؽا کٌٌذ.

ًقؾَ قشاس گشفتي دعتگاٍ داخل ؽبکَ

دس ًقؾَ باال طشیقَ قشاس گشفتي عیغتن جذیذ دس هجوْعَ ًوایؼ دادٍ ؽذٍ اعت ّ
ایي بذاى هعٌی هی باؽذ کَ بشای اعتفادٍ اص عیغتن جذیذ هذیشیت بَ ُیچ ّجَ الصم
ًیغت صیش عاخت هْجْد تغییش کشدٍ ّ تٌِا کافیغت کَ عیغتن جذیذ سا داخل ؽبکَ
قشاس دادٍ تا ؽبکَ سا کٌتشل ّ هذیشیت کٌیذ
ُواًطْس کَ دس ًقؾَ پیذاعت هذیش ؽبکَ اص ُش هْقعیتی ّ با ُش عخت افضاسی اص
طشیق ّب هی تْاًذ کاس هذیشیت سا بش عِذٍ گیشد ّ ًیاص بَ ًشم افضاس خاؿ ّ یا عیغتن
خافی جِت هذیشیت ًوی باؽذ

ّیش
ؽشح ّ تْضیخ عیغتن بَ ُوشاٍ تـ

ففذَ ّسّد بَ بخؼ هذیشیت عیغتن

هذیش ؽبکَ بشای اتقال بَ عیغتن بایذ ّاسد هشّسگش کاهپیْتش ؽذٍ ّ آی پی هخقْؿ
عیغتن سا ّاسد کٌذ تا اص ایي طشیق بَ پٌل هذیشیت عیغتن دعتشعی پیذا کٌذ
تْجَ:
بشای اتقال بَ عیغتن هی تْاى اص ابضاسی اص قبیل تبلت-هْبایل ّ ...اعتفادٍ کشد

ففذَ افلی عیغتن (داؽبْسد)

دس ایي بخؼ اص عیغتن هذیش ؽبکَ هی تْاًذ اطالعات کلی دسباسٍ ّضعیت عیغتن
بذعت آّسد.
اطالعاتی اص قبیل
تعذاد هاًیتْس ُایی کَ هی تْاًذ عیغتن کٌتشل کٌذتعذاد اعتشین ُای آفالیٌی کَ هی تْاى بَ عیغتن اضافَ کشدتعذاد اعتشین ُای آًالیٌی کَ هی تْاى بَ عیغتن اضافَ کشدتعذاد کیْ آس کذ ُایی کَ عیغتن هی تْاًذ بشای اعتشین ُا ایجاد کٌذًْع عیغتن عاهل عشّسً-وایؼ هذت صهاًی عشّس عیغتن کٌتشلی سّؽي ُغت (آپ تاین)

اعتشین آفالیي (قغوت اّل)

ایي بخؼ اص عیغتن کٌتشلی داسای  2قغوت هی باؽذ
تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت اّل ایي بخؼ هی باؽذ کَ هشبْط بَ اضافَ کشدى
اعتشین آفالیي جِت کٌتشل بَ ّعیلَ عیغتن کٌتشلی هی باؽذ.
هذیش ؽبکَ دس ایي قغوت بشای اضافَ کشدى اعتشین آفالیي بایذ  3فیلذ خالی سا پش کٌذ
Stream Name
ایي فیلذ هشبْط هی ؽْد بَ ًام اعتشین ّ بغتگی داسد بَ هذیش ؽبکَ کَ هی خْاُذ
ّست عذد ّ
اعتشین ُا سا چگًَْ ًام گزاسی کٌذ بشای هثال اگش هذیش ؽبکَ هی تْاًذ بـ
دشّف اعتشین ُا سا دعتَ بٌذی کٌذ هی تْاًذ بَ فْست صیش عول کٌذ
… Str-001 , Str-002 , Str-003 ,
تْجَ:
پ ؽْد
بِتش اعت ایي فیلذ بَ فْست التیي س

Movie Name
ایي فیلذ هشبْط هی ؽْد بَ ًام فیلوی کَ بش سّی عشّس اعتشین آفالیي قشاس داسد تا
هذیش ؽبکَ دس هشادل بعذی هتْجَ ؽْد کَ اعتشین هشبْط بَ کذام فیلن هی باؽذ تا
بتْاًذ آًشا دس هاًیتْس هْسد ًظش ًوایؼ دُذ ّ یا بشای آى کیْ آس کذ اختقافی طشادی
کٌذ ّ یا بتْاًذ اًشا بَ لیغت اعتشین هؾخقی اضافَ کٌذ.
تْجَ:
فاسعی ّ یا التیي بْدى ایي فیلذ اُویتی ًذاسد
Stream URl
ایي فیلذ هشبْط هی ؽْد بَ آدسط اعتشیوی کَ سّی عشّس اعتشین آفالیي قشاس داسد ّ
ها هی خْاُین آًشا بَ عیغتن کٌتشلی اضافَ کٌین
هثال:
http://ip-offline-stream-server/stream-name.mp4
بعذ اص پش کشدى توام فیلذ ُا بش سّی دکوَ کلیک کٌیذ تا اعتشین ؽوا بَ عیغتن
کٌتشلی اضافَ ؽْد.

اعتشین آفالیي (قغوت دّم)

تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت دّم ایي بخؼ هی باؽذ کَ هشبْط بَ دزف ّ یا
ّیشایؼ اعتشین آفالیي دس عیغتن کٌتشلی هی باؽذ.
دس ایي قغوت ؽوا هی تْاًیذ ًام اعتشین ّ ُوچٌیي آدسط آى سا ّیشایؼ کٌیذ ّ یا
اعتشین سا بَ کلی اص عیغتن دزف کٌیذ
تْجَ:
اگش ایي اعتشین تْعط هاًیتْسی دس دال پخؼ باػد عیغتن بَ ؽوا اخطاس هی دُذ
کَ ابتذا هاًیتْس سا دزف کٌیذ عپظ قادس خْاُیذ بْد اعتشین سا دزف کٌیذ

اعتشین آًالیي (قغوت اّل)

ایي بخؼ اص عیغتن کٌتشلی داسای  2قغوت هی باؽذ
تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت اّل ایي بخؼ هی باؽذ کَ هشبْط بَ اضافَ کشدى
اعتشین آًالیي جِت کٌتشل بَ ّعیلَ عیغتن کٌتشلی هی باؽذ.
هذیش ؽبکَ دس ایي قغوت بشای اضافَ کشدى اعتشین آًالیي بایذ  3فیلذ خالی سا پش کٌذ
Stream Name
ایي فیلذ هشبْط هی ؽْد بَ ًام اعتشین ّ بغتگی داسد بَ هذیش ؽبکَ کَ هی خْاُذ
اعتشین ُا سا چگًَْ ًام گزاسی کٌذ بشای هثال اگش هذیش ؽبکَ هی تْاًذ بقْست عذد ّ
دشّف اعتشین ُا سا دعتَ بٌذی کٌذ هی تْاًذ بَ فْست صیش عول کٌذ
… Str-001 , Str-002 , Str-003 ,
تْجَ:
بِتش اعت ایي فیلذ بَ فْست التیي پش ؽْد

Movie Name
ایي فیلذ هشبْط هی ؽْد بَ ًام ؽبکَ آًالیي ّ یا دّسبیي آًالیٌی کَ بش سّی عشّس
اعتشین آًالیي قشاس داسد تا هذیش ؽبکَ دس هشادل بعذی هتْجَ ؽْد کَ اعتشین هشبْط
بَ کذام ؽبکَ ّ یا دّسبیي هی باؽذ تا بتْاًذ آًشا دس هاًیتْس هْسد ًظش ًوایؼ دُذ ّ یا
بشای آى کیْ آس کذ اختقافی طشادی کٌذ ّ یا بتْاًذ اًشا بَ لیغت اعتشین هؾخقی
اضافَ کٌذ.
تْجَ:
فاسعی ّ یا التیي بْدى ایي فیلذ اُویتی ًذاسد
Stream URl
ایي فیلذ هشبْط هی ؽْد بَ آدسط اعتشیوی کَ سّی عشّس اعتشین آًالیي قشاس داسد ّ
ها هی خْاُین آًشا بَ عیغتن کٌتشلی اضافَ کٌین
هثال:
http://ip-online-stream-server:port/live-stream
بعذ اص پش کشدى توام فیلذ ُا بش سّی دکوَ کلیک کٌیذ تا اعتشین ؽوا بَ عیغتن
کٌتشلی اضافَ ؽْد.

اعتشین آًالیي (قغوت دّم)

تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت دّم ایي بخؼ هی باؽذ کَ هشبْط بَ دزف ّ یا
ّیشایؼ اعتشین آًالیي دس عیغتن کٌتشلی هی باؽذ.
دس ایي قغوت ؽوا هی تْاًیذ ًام اعتشین ّ ُوچٌیي آدسط آى سا ّیشایؼ کٌیذ ّ یا
اعتشین سا بَ کلی اص عیغتن دزف کٌیذ
تْجَ:
اگش ایي اعتشین تْعط هاًیتْسی دس دال پخؼ باؽذ عیغتن بَ ؽوا اخطاس هی دُذ
کَ ابتذا هاًیتْس سا دزف کٌیذ عپظ قادس خْاُیذ بْد اعتشین سا دزف کٌیذ

لیغت اعتشین (قغوت اّل)

ایي بخؼ اص عیغتن کٌتشلی ًیض داسای  2قغوت هی باؽذ
تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت اّل ایي بخؼ هی باؽذ کَ هشبْط بَ عاخت یک
لیغت اعتشین جِت ًوایؼ اص سّی اعتشین ُای هْجْد هی باؽذ.
هذیش ؽبکَ دس ایي بخؼ قادس خْاُذ بْد بَ علیقَ خْد چٌذیي اعتشین سا دس یک
لیغت قشاس دُذ ّ آى سا جِت ًوایؼ بَ هاًیتْس هْسد ًظش اسعال کٌذ ّ یا اص قغوت
کیْ آس کذ عیغتن باسکذی سا بشای اعتفادٍ کاسبشاى اص لیغت اعتشین ایجاد ؽذٍ تْلیذ
کٌذ ّ آى سا دس اختیاس باصدیذ کٌٌذگاى قشاس دُذ.
هذیش ؽبکَ دس ایي قغوت اص عیغتن کافیغت ًام لیغت اعتشین سا ّاسد کٌذ(بِتش
اعت ًام لیغت اعتشین بَ التیي باؽذ)عپظ اعتشین ُایی سا کَ هی خْاُذ دس
لیغت قشاس دُذ سا تیک بضًذ ّ عپظ دکوَ عاخت لیغت سا بفؾاسد تا لیغت اعتشین
هْسد ًظش عاختَ ّ آهادٍ اعتفادٍ قشاس گیشد.

اعتشین آًالیي (قغوت دّم)

تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت دّم ایي بخؼ هی باؽذ کَ هشبْط بَ دزف لیغت
اعتشین دس عیغتن کٌتشلی هی باؽذ.
تْعط ایي قغوت هذیش ؽبکَ هی تْاًذ لیغتی سا کَ دس قغوت قبلی ایجاد کشدٍ
اعت سا اص عیغتن دزف کٌذ.
تْجَ:
چٌاًچَ هذیش ؽبکَ ققذ دزف کشدى لیغتی سا داؽتَ باؽذ کَ تْعط هاًیتْسی دس
دال پخؼ هی باؽذ با اخطاس بشًاهَ سّبشّ خْاُذ ؽذ.
ابتذا هذیش ؽبکَ بایذ هاًیتْسی کَ لیغت اعتشین سا ًوایؼ هی دُذ دزف کٌذ عپظ
قادس بَ دزف لیغت اعتشین دس ایي قغوت هی باؽذ.

کٌتشل هاًیتْس (قغوت اّل)

تقْیش باال ًوایؼ دٌُذٍ قغوت اّل اص بخؼ کٌتشل هاًیتْس هی باؽذ
دس ایي بخؼ هذیش ؽبکَ قادس خْاُذ بْد هذتْای هاًیتْس هْسد ًظش سا کٌتشل کٌذ ّ
تعییي کٌذ کذام یک اص هاًیتْس ُای هجوْعَ چَ هذتْایی سا پخؼ کٌذ.
دس ایي قغوت اص عیغتن هذیش ؽبکَ بایذ بشای تٌظین هاًیتْس  3هقذاس سا تعییي کٌذ تا
هاًیتْس هْسد ًظش ساٍ اًذاصی ؽْد ّ هذتْای تعییي ؽذٍ تْعط هذیش ؽبکَ سا پخؼ
کٌذ.
Monitor Name
ایي فیلذ بایذ بَ علیقَ هذیش ؽبکَ تعییي ؽْد کَ هی خْاُذ ًام هاًیتْس هْسد ًظش
داخل هجوْعَ سا چَ ًاهی قشاس دُذ بشای هثال هی تْاى بَ ؽکل صیش هاًیتْس ُا سا
ًام گزاسی کشد
… Mon-001 , Mon-002 , Mon-003 ,
تْجَ:
بِتش اعت ًام هاًیتْس ُا بَ التیي باؽذ.

Monitor IP
دس ایي فیلذ هذیش ؽبکَ بایذ آی پی هذلی هاًیتْس هْسد ًظش سا ّاسد کٌذ تا هاًیتْس تذت
کٌتشل عیغتن قشاس گشیذ ّ هذیش ؽبکَ بتْاًذ هذتْای آى سا کٌتشل کٌذ.
هثال:
192.168.1.10
Select Stream
دس ایي قغوت هذیش ؽبکَ هی تْاًذ اص لیغت هذتْایی سا کَ هاًیتْس بایذ آى سا ًوایؼ
دُذ اًتخاب کٌذ ّ دس اًتِا دکوَ اضافَ کشدى هاًیتْس سا بفؾاسد تا هاًیتْس هْسد ًظش بَ
عیغتن اضافَ ؽْد.

کٌتشل هاًیتْس (قغوت دّم)

پظ اص اضافَ کشدى هاًیتْس بَ عیغتن دس قغوت قبلی دس ایي قغوت هذیش ؽبکَ
قادس خْاُذ بْد هاًیتْس اضافَ ؽذٍ سا دزف کٌذ ّ یا با فؾاس دادى دکوَ بشّص سعاًی
هاًیتْس بَ هاًیتْس هْسد ًظش دعتْس دُذ کَ هذتْایی سا کَ دس قغوت قبل بشای آى
هؾخـ کشدٍ اعت سا ًوایؼ دُذ.
ًکتَ:
اگش هذیش ؽبکَ دس قذم قبلی چٌذیي هاًیتْس سا ّاسد عیغتن کشدٍ باؽذ ّ بخْاُذ بَ
توام هاًیتْس ُا دعتْس پخؼ هذتْا سا بذُذ دیگش الصم ًیغت تک تک هاًیتْس ُا سا بشای
پخؼ بَ سّص سعاًی کٌذ.
دس داخل ًشم افضاس عیغتن دس اًتِای ففذَ دکوَ ای قشاس گشفتَ کَ هذیش ؽبکَ با
فؾشدى ایي دکوَ بَ طْس ُوضهاى بَ توام هاًتیْس ُا دعتْس هی دُذ کَ هذتْای
تعییي ؽذٍ بشای ُش کذام سا ًوایؼ دُذ.

کیْ آس کذ

دس ایي قغوت هذیش ؽبکَ قادس خْاُذ بْد بشای ُش یک اص هذتْا ُای اعتشین آًالیي –
اعتشین آفالیي ّ یا لیغت اعتشین تعییي ؽذٍ دس هشادل قبلی باسکذ هٌذقش بَ فشد
هشبْط بَ آى هذتْا سا ایجاد کٌذ ّ آًشا رخیشٍ کٌذ.
هذیش ؽبکَ بشای ایي کاس کافیغت اص عَ لیغت هذتْایی هْجْد هذتْای هْسد ًظش سا
اًتخاب کٌذ ّ دکوَ داًلْد کیْ آس کذ سا بفؾاسد تا باسکذ هْسد ًظش سا تْلیذ کٌذ.
عپظ کافی اعت سّی باسکذ تْلیذ ؽذٍ کلیک ساعت کشدٍ باسکذ سا رخیشٍ کٌیذ.
باسکذ رخیشٍ ؽذٍ سا چاپ کشدٍ ّ دس هذلی کَ هی خْاُیذ عوْم اص آى اعتفادٍ کٌٌذ
قشاس دُیذ.

تٌظیوات

دس ایي بخؼ اص عیغتن هذیش ؽبکَ قادس خْاُذ بْد کَ سهض جذیذی بشای ّسّد بَ ًشم
افضاس عیغتن تعییي کٌذ.
تْجَ:
سهض جذیذ ّاسد ؽذٍ بایذ بیؾتش اص  10کاساکتش باؽذٍ دس غیش ایي فْست هذیش ؽبکَ با
اخطاس بشًاهَ سّ بَ سّ خْاُذ ؽذ.

هْفق باؽیذ

