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Nejnovûj‰ím cílem prÛmyslo-
vého Ethernetu v podání Moxa
Net je ‰ífiení „all in one“, tedy
dat, obrazu a zvuku po jedné
síti. Aby mohlo b˘t dosaÏeno
tohoto cíle, vznikly první ser-
very Vport (série Vport
2100), tedy pfie-
vodníky analogo-
vého obrazu na
digitální pro jeho
pfiímou distribuci
a zpracovávání po
Ethernetu.

Tato první gene-
race videoserverÛ je
vyrábûna ve dvou pro-
vedeních a sice jedno-
kanálové provedení s ozna-
ãením Vport 2110 a 4kaná-
lové provedení s oznaãením
Vport 2140. Verze pro 4 kame-
ry je vybavena vstupy i v˘stu-
py BNC, jinak se tato zafiízení,
kromû rozmûrÛ, prakticky ni-
ãím neli‰í. Na Vportu první ge-
nerace pro obsluhování jedné
kamery najdete jeden konektor
RJ45 pro pfiipojení k Etherne-
tu 10/100 Mb/s, jeden video
vstup BNC, jeden 9pinov˘ ko-
nektor RS-232/422 pro obslu-
hování kamer s polohovacím
zafiízením, digitální vstup a v˘-
stup pro pfiipojení pohybov˘ch
ãidel a signalizace a samozfiej-
mû také napájecí konektor. Na
tyto Vporty lze pfiipojit praktic-
ky jakoukoli analogovou kame-

ru, bohuÏel zatím bez moÏnos-
ti zpracování zvuku.

Ke kompresi je vyuÏívána
technologie MJPEG, která zvlá-
dá aÏ 30 snímkÛ za sekun-

du pfii rozli‰ení
352×240.

Dal‰í

ne-
dílnou
souãástí
Vportu je vestavû-
n˘ webovsk˘ server
pro vzdálen˘ pfií-
stup, kde je moÏno nastavit v‰e
potfiebné k ovládání kamer,
k ukládání záznamÛ, popfií-
padû k pfiímému sledování.
K produktÛm je standardnû do-
dáván software SoftDVR Lite,
kter˘ umoÏÀuje snadnou práci
s kamerou jak uÏivatelÛm, tak
administrátorÛm.

Zpracování videa i se zvukem
Nejnovûj‰ím zafiízením v sérii
produktÛ pro sledování videa

pomocí IP sítû z produkce
Moxa je VPort 2310. Je to jed-
nokanálov˘ videoserver, kter˘
vyuÏívá vysoce kvalitní kom-
presi MPEG4 pro pfienos videa
pfies IP síÈ. Zafiízení je vybave-
no jedním video vstupem BNC,
jedním audio vstupem RCA,
digitizérem obrazu, kompres-

ním obvodem obrazu (DSP),
jedním konektorem pro
pfiipojení do Ethernetu

10/100 Mb/s slouÏícím jako
audio/video v˘stup. VPort 2310
mÛÏe digitalizovat jak˘koli 
analogov˘ signál a poté jej 
distribuovat v digitální podo-
bû i se zvukem pfies IP síÈ.
Z bûÏné-ho systému CCTV se
tak stane synchronní síÈov˘
audio/video systém.

Pro vytvofiení maximál-
ní kvality audio/video signá-
lu bylo pro extrémnû kvalitní
audio/video pfienos pfies LAN

ãi WAN vyuÏito nejnovûj‰í
technologie MPEG4 – tedy
v souãasné dobû té nejvhodnûj-
‰í komprese pro pfienosy audia
a videa po IP síti. VPort 2310
mÛÏe zpracovat aÏ 30 sním-
kÛ za sekundu pfii rozli‰ení
352×240 ve standartu NTSC.
Audio/video v˘stup je synchro-
nizován, coÏ dává uÏivateli rea-
listiãtûj‰í audio/video systém.
Navíc VPort 2310 podporuje sí-
Èov˘ protokol DDNS & UPnP.

Ve v˘sledku se dá fiíci, Ïe
u nové generace do‰lo ke zkva-
litnûní komprese a k implemen-
taci zpracování zvukové stopy,
coÏ je dal‰í z krokÛ, kter˘ vede
k tomu, aby do budoucna bylo
moÏné vyuÏít jedné sítû pro
pfienos v‰ech dat, obrazu a zvu-
ku, tedy „all in one“. Spoleã-
nost Moxa dûlá v‰e proto, aby
bylo moÏné vyuÏívat Ethernet
v maximální mífie s vyuÏitím
jejich prostfiedkÛ. Pro pfiipoje-
ní sériov˘ch zafiízení slouÏí
Nporty, pro úpravu sériov˘ch
zafiízení na ethernetovská slou-
Ïí vestavné Nporty a pro pfiipo-
jení analogov˘ch kamer slou-
Ïí Vporty, a to v‰e lze zapojit
do sítû, jak jinak, neÏ jedním
z mnoha pfiepínaãÛ Moxa, napfi.
nejkompaktnûj‰ím prÛmyslo-
v˘m switchem EDS-205.

Průmyslové videoservery z produkce Moxa Net
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