ویدیو کنفرانس یالینک مدل VC200

دستگاٌ يیذئًوىفزاوس جامع بزای اتاق وىفزاوس ي وشست َا با سیستم َای يیذئًوىفزاوس یالیىه  VC200ارتباطی َمچًن
گفتگًی ري در ري در فزای مزس َا بزلزار وىیذ.ایه دستگاٌ با طزاحی یىپارچٍAll-In-One ،ي اوعطاف پذیز بزای اتاق َای يیذئً
وىفزاوس وًچه ي وشست َای تیم واری طزاحی شذٌ است.ویفیت تصًیز 4Kي صذای وامال شفافَ ،مىاران ي شزوای شما را
در َز جای جُان باشىذ بٍ شما وشدیىتز می وىذ.بُزٌ مىذی اس سىسًر تصًیز با سايیٍ باس ي َمچىیه  6میىزيفه با فىايری
Beamformingبٍ شما ایه اطمیىان را می دَذ وٍ َیچ صذا ي تصًیزی جا وخًاَذ ماوذ.بُزَمىذی اس داوگل بی سیم بزای بٍ
اشتزان گذاری صفحٍ ومایش اس لپ تاپ بٍ صًرت مستمیم ي َمچىیه امىان اتصال اس طزیك بلًتًث اس دیگز يیژگی َای ایه
دستگاٌ است .

صهاًی کَ ؽشکت «یالیٌک )» (Yealinkعیغتنُای ًغل جذیذ » «VC800» ّ «VC500خْد سا هؼشفی کشد ،تغیاسی اص
ؽشکتُای هطشح دس ُوَ ًماه جِاى تَعشػت اتاقُای کٌفشاًظ خْد سا تَ ایي عیغتنُا هجِض کشدًذ .اها یالیٌک تَ ایي
عطخ اص هذثْتیت سامی ًؾذ ّ تشای ایيکَ گغتشٍ تْلیذات خْد سا کاهلتش کٌذ ،عیغتن ّیذئْ کٌفشاًظ » «VC200سا
هؼشفی ّ تَ تاصاس ػشمَ کشد تا اتاقُای کٌفشاًظ کْچک ُن تتْاًٌذ اص عیغتن ّیذئْ کٌفشاًظ داؽتَ تاؽٌذ؛ چشاکَ اتاقُای
کٌفشاًغی کْچک دس عاصهاىُای کْچک ّ تخؼُای هختلف ؽشکتُای دیگش تغیاس هتذاّل ُغتٌذ .ایي دعتگاٍ ّیذئْ
کٌفشاًظ هذقْلی خاللاًَ ّ تغیاس کاستشدی اعت کَ دس ایي هطلة تَ تشسعی آى هیپشداصین.

VC200
عیغتن ّیذئْ کٌفشاًظ یکپاسچَ  VC200دسّالغ اص ًْع عیغتنُای استثاه ّیذئْیی اعت کَ تَفْست All-In-One
هشادی ؽذٍ اعت؛ تَ ایي هؼٌی کَ دس آى کلیَ تجِیضات الصم تشای تشلشاس استثاه ّیذئْیی ًظیش (کذک ،دّستیيّ ،
هیکشّفي ُای هذیطی ) دس یک عیغتن جای دادٍ ؽذٍاًذ .دس ؽثکَ ُای ّیذئْ کٌفشاًظ دعتگاٍ ُایی کَ لادسًذ فمو تَ
فْست ًمطَ تَ ًمطَ استثاه تشلشاس کٌٌذ تَ ػٌْاى  Endpointیا  Single-Codecؽٌاختَ هیؽْد ّ دعتگاٍ ُای
کَ هیتْاًٌذ پزیشًذٍ چٌذیي تواط تَ فْست ُوضهاى تاؽٌذ  Endpoint With MCUیا ً Multi-Codecاهیذٍ هیؽْد؛
ایي دعتگاٍ ُا تشای اًتمال فْت ّ تقْیش تَ فْست صًذٍ اص هشیك ؽثکَ کاستشد داسد .دعتگاٍُای ّیذئْ کٌفشاًظ دس
اتاقُای کٌفشاًغی کاستشد صیادی داسد .ایي دعتگاٍُای استثاهی اًْاع ّ الغام هختلفی داسًذ ّ تا اهکاًات هتٌْع تَ تاصاس
ػشمَ ؽذٍاًذ .اهشّصٍ تا تْجَ تَ دعتشعی تَعشػت تاالیی اص ایٌتشًت ،ؽشکتُای هختلف تشای تشگضاسی جلغات خْد اص
عیغتن ُای ّیذئْ کٌفشاًظ اعتفادٍ هیکٌٌذ .دعتگاٍ  VC200یکی اص ایي عیغتنُاعت کَ دس ػیي عادگی دس ػولکشد،
ّیژگیُای لاتلتْجِی داسد کَ آى سا تشای اعتفادٍ دس اتاق جلغَ یا کٌفشاًظُا هٌاعة کشدٍ اعت.

ارتباط
تا تْجَ تَ اهکاى تشگضاسی جلغات ًاگِاًی ،عیغتن کٌفشاًغی ُن تایذ تَعشػت عشُن ؽْد .آهادٍعاصی ایي دعتگاٍ ؽشکت
تشای کاس صهاى صیادی ًویخْاُذ ّ هیتْاًیذ دتی دس کنتش اص یک دلیمَ آى سا تشای کاس آهادٍ کٌیذّ .ب کن اتاق کٌفشاًظ
یالیٌک هذل  VC200اص فٌاّسی  PoEپؾتیثاًی هیکٌذ .ایي فٌاّسی تاػج هیؽْد کَ کاتلُای اتشًت هؼوْلی تَػٌْاى
عینُای تشق ػول کٌٌذ تا تا اعتفادٍ اص آىُا تتْاًیذ فمو تا یک کاتل هؼوْلی ُ Ethernetن جشیاى تشق ّ ُن اهالػات
ؽثکَ سا اًتمال دُیذ .تٌاتشایي تشای اعتفادٍ اص ایي دعتگاٍ کافی اعت یک کاتل  Ethernetسا تَ ؽثکَ ّ یک کاتل HDMI
سا تَ تلْیضیْى هتقل کٌیذ .تَهذل ایيکَ کاتلُای  VC200سا هتقل کٌیذُ ،وَچیض تشای تشلشاسی یک کٌفشاًظ
ّیذئْیی آهادٍ خْاُذ تْد .گفتٌی اعت ُویؾَ هیتْاًیذ ایي دعتگاٍ سا تَفْست تیعین ّ اص هشیك فٌاّسی ّایفای تَ ؽثکَ
هتقل کٌیذ.

صوت و تصویر
فذا ّ تقْیش تاکیفیت دّ هؾخقَ افلی تشای تشلشاس یک کٌفشاًظ ّیذئْیی هطلْب ُغتٌذّ .ب کن اتاق کٌفشاًظ
VC200یک دّستیي  Ultra HD 4Kدس دل خْد جای دادٍ اعت کَ تقاّیشی تا کیفیت فْقالؼادٍ تاال (کیفیت 0101
پیکغل تا عشػت  01فشین تش حاًیَ) سا تَ آى عْی خو استثاهی اسعال کٌذ .ایي دّستیي داسای لاتلیت  e-PTZاعت؛ تَ ایي
هؼٌی اعت کَ  VC200هیتْاًذ تقاّیش سا تا صّم دیجیتالی ػشمَ کٌذ؛ ایي دعتگاٍ لادس اعت صّم سا تا  4تشاتش اًجام
دُذ .اص دیگش هؾخقات جالةتْجَ ایي دعتگاٍ هیتْاى تَ اهکاى ػشمَ تقاّیش  Super-wideدس گغتشٍ  010افمی
دسجَ اؽاسٍ کشد .ایي گغتشٍ تقْیشی تشای اتاق کٌفشاًظ کْچک تغیاس هٌاعة اعت؛ تَهْسیکَ هیتْاًذ  2تا ً 6فش سا
کَ دس تشاتش یک هیض ًؾغتَاًذ تَخْتی پْؽؼ دُذ .ایي فٌاّسی تاػج هیؽْد کَ تواهی افشاد دامش دس جلغَ تَخْتی دیذٍ
ؽًْذ؛ اها تشای ایيکَ ایي افشاد تَخْتی ُن ؽٌیذٍ ؽًْذ ،ؽشکت یالیٌک تذاتیش جالةتْجِی اًذیؾیذٍ اعت .دعتگاٍ VC200
داسای  6هیکشّفْى داخلی اعت کَ تَ فٌاّسی  Beamformingتجِیض ؽذٍاًذ .ایي فٌاّسی پیؾشفتَ تاػج هیؽْد کَ
دعتگاٍ عیگٌالُای فْتی سا دس تَ فْست فیلتش ؽذٍ ّ دس جِت هؾخـ تَ خْد جزب کٌذ تا عشػت دسیافت تاالتش سّد ّ
هذذّدٍ تیؾتشی تذت تأحیش لشاس گیشد .فٌاّسی  Noise Proofؽشکت یالیٌک ُن ًمطَ لْت دیگشی اعت کَ تاػج هیؽْد
فذاُای پظصهیٌَ یا هضادن دس هکالوَ دزف ؽًْذ ّ کیفیت فذای اًتمالی تَهشاتة تِتش ؽْد .اگش تقْس هیکٌذ کَ ایي
هیکشّفْىُای داخلی کافی ُغتٌذ تایذ تگْیین کَ یالیٌک تَ ایي هیکشّفْىُا سامی ًؾذٍ ّ هیکشّفْىُای تیعین سا تا
داًگلی تیعین تَ ایي هذقْل امافَ کشدٍ اعت.

داًگل تیعین
دعتگاٍ اًذپْیٌت VC200اص تلْتْث ّ ّایفای پؾتیثاًی هیکٌذ؛ ّجْد داًگل تیعین  USBهضیتی تضسگی تشای ایي دعتگاٍ
هذغْب هیؽْد .تا اعتفادٍ اص ایي داًگل هی تْاًیذ ففذَ ًوایؼ لپ تاپ یا  Surfaceخْد سا تا ؽشک کٌٌذگاى دس کٌفشاًظ تَ
اؽتشاک تگزاسیذ .ایي داًگل اص اتقال تلْتْث ّ ّایفای پؾتیثاًی هیکٌذً .کتَ جالة تْجَ دس خقْؿ فٌاّسی تی عین ایي
دعتگاٍ ،پؾتیثاًی اص تاًذُای استثاهی  5 ّ 2.4گیگاُشتض اعت تا کاستش تا ُیچ هذذّدیتی هْاجَ ًؾْد .تٌاتشایي اگش ًیاص داؽتَ
تاؽیذ کَ دس دیي کٌفشاًظ هذتْایی سا تیي افشاد تَ اؽتشاک تگزاسیذ ،کافی اعت تا چٌذ تاس لوظ کشدى دعتگاٍ دیجیتالیتاى ّ
تذّى ًیاص تَ کاتل یا ًشمافضاسی پیؾشفتَ ُش عٌذی سا تیي افشاد دامش دس جلغَ تَ اؽتشاک تگزاسیذ.

طراحی
ؽایذ تا ًگاٍ اّل تَ عیغتن ّیذئْ کٌفشاًظ یالیٌک هذل  VC200هتْجَ ؽذٍ تاؽیذ کَ ایي دعتگاٍ چمذس تَ هاُْاسٍُای
هخاتشاتی کَ دس هذاسُای اهشاف عیاسٍ صهیي دس دشکتاًذ ،ؽثیَ اعت .ایي ؽثاُت تیدلیل ًیغت؛ تَ ًظش هیسعذ کَ
ؽشکت عاصًذٍ لقذ داؽتَ ایي ًکتَ سا یادآّس ؽْد کَ هی تْاًیذ تا اعتفادٍ اص ایي دعتگاٍ دس یک آى اص یک ًمطَ اص صهیي تا
ًمطَای دیگش استثاه تشلشاس کٌیذ .اتؼاد کْچک  VC200آى سا تشای دول آعاى ّ اعتفادٍ اص اتاقُای کٌفشاًظ کْچک هذیا
کشدٍ اعت .ایي هذقْل تَ ؽکلی هشادی ؽذٍ اعت کَ چٌذیي دعتگاٍ دس آى تَ یک ؽکل ّادذ دسآهذٍاًذ تا کاستشاى کذک
تقْیشی ،دّستیي ،هیکشّفْى ّ تشاکت سا دس یک دعتگاٍ کْچک داؽتَ تاؽٌذ .تاایيدال الصم ًیغت کَ دتوا ً اص ًْع
خافی اص تلْیضیْى تشای ایي هذقْل اعتفادٍ کٌیذ؛ چشاکَ عیغتن خافی تشای ایي دعتگاٍ هْسدًیاص ًیغت ّ تمشیثا ً ُش

تلْیضیًْی تَعادگی تا آى ُواٌُگ هی ؽْد .تشای ایي کاس تایذ دعتگاٍ سا سّی لثَ تاالیی تلْیضیْى عْاس کٌیذ .الثتَ تَ یاد
داؽتَ تاؽیذ لثَ فْلاًی تلْیضیْى یا هاًیتْسی کَ هیخْاُیذ اص آى اعتفادٍ کٌیذ ًثایذ اص  6هیلیهتش کنتش ّ اص  51هیلیهتش
تیؾتش تاؽذ .دس لغوت پؾتی ایي دعتگاٍ یک دسگاٍ اتشًت تشای اتقال دعتگاٍ تَ ؽثکَ ّجْد داسد .دس کٌاس ایي دسگاٍ
اتقال ،خشّجی  0.5هیلیهتشی فذا دیذٍ هیؽْد تا تتْاًیذ دس فْست دلخْاٍ عیغتن سا تَ اعپیکش هتقل کٌیذ ّ اص
خشّجی فذای تغیاس پشلذست آى اعتفادٍ کٌیذ .دس عوت دیگش لغوت پؾتی ایي دعتگاٍ ُن خشّجی ّ HDMIجْد داسد کَ
تَ کوک آى هی تْاًیذ ّب کن سا تَ تلْیضیْى یا هاًیتْس هتقل کٌیذ .دس کٌاس ایي دسگاٍ یک پْست تشای اتقال دسگاٍ تلفي یا
ُاب کٌفشاًظ ّیذئْیی ّ دّ دسگاٍ  USBتشای ایي هذقْل تذاسک دیذٍ ؽذٍاًذّ .جْد ایي دسگاٍُا تاػج ؽذٍاًذ کَ کاستش
تتْاًذ تا اعتفادٍ اص فلؼهوْسی  USBفْست ّ تقْیش سا تَسادتی مثو کٌذ یا تَ پخؼ دّتاسٍ آىُا تپشداصد .گفتٌی اعت
ُوشاٍ تا ایي دعتگاٍ سیوْتکٌتشل ّ آداپتْس ُ PoEن تشای ؽثکَ تَ تاصاس ػشمَ هیؽًْذ.

دیگر ویژگیها
ّب کن  VC200داسای عیغتنػاهل اًذسّیذ دس ًغخَ تَسّص  1.0اعت .تَ ُویي دلیل اعت کَ کاس تا ایي دعتگاٍ تغیاس
آعاى اعت .یکی اص اهکاًات کَ دس لغوت تقْیش ایي هذقْل ّجْد داسد ،اهکاى  Beauty shotاعت کَ تقْیشی صیثا ّ
تَافطالح سّتْػ ؽذٍ اص چِشٍ ؽوا سا ایجاد هیکٌذ .لثالً تَ ایي ًکتَ اؽاسٍ کشدین کَ ایي عیغتن ّیذئْ کٌفشاًغی داسای 6
هیکشّفْى اعت؛ تَ ًظش هی سعذ کَ تایذ ایي ًکتَ سا ُن رکش کٌین کَ تشای اعتفادٍ اص ایي هیکشّفْىُای تاکیفیت تایذ دس
فافلَ  5هتشی اص دعتگاٍ لشاس داؽتَ تاؽیذ کَ الثتَ دس اتاقُای کٌفشاًظ کْچک ،هؼوْالً فافلَ اص ایي هیضاى فشاتش
ًویسّد .لثالً اؽاسٍ ای کْتاٍ تَ کذک ُای تقْیشی ایي هذقْل داؽتین اها تایذ تَ ایي ًکتَ ُن اؽاسٍ کٌین کَ VC200
تْاًایی مثو ّ پخؼ کذک ُای  H.265/HEVC, H.264 High Profile, H.264, H.263داساعت .دلت داؽتَ تاؽیذ
کَ هٌظْس اص کذک ،فشهت تقْیشی ًیغت تلکَ هٌظْس ًْع فؾشدٍعاصی ّ خاسج کشدى آى اص دالت فؾشدٍ اعت؛ اگش ایي

فؾشدگی اًجام ًؾْد ،دجن فایلُا اص آًچَ کَ اهشّص آىُا سا هیتیٌین ،تا دذّد صیادی تیؾتش خْاٌُذ تْد .کذک VC200
تاػج هیؽْد کَ دعتگاٍ تتْاًذ تا پٌِای تاًذ Kbps 256استثاهی  HDتشلشاس کٌذ .اص دیگش ّیژگیُای ایي دعتگاٍ تایذ تَ
»«Forward Error Correctionاؽاسٍ کٌین؛ دس ًملّاًتمال هخاتشاتی تغیاسی اص کاًالُا دس هؼشك ًْیض ُغتٌذ ّ
هوکي اعت اهالػات دس دیي فشعتادٍؽذى هیاى هثذأ ّ همقذ دچاس خطا گشدًذ .فٌاّسی Forward Error Correction
یالیٌک اهکاى ؽٌاعایی ّ عاخت هجذد اهالػات ّیذئْیی اّلیَ سا هوکي هیگشداًذُ .واىهْس کَ دس لغوت تاال ػٌْاى ؽذ،
یکی دیگش اص ّیژگیُای جالة ّ کاستشدی ایي هذقْل فٌاّسی  Acoustic echo cancellationاعت کَ دس
هیکشّفْىُای ایي هذقْل تَ کاس گشفتَ ؽذٍاًذ .ایي فٌاّسی اکْ ّ فذای هضادن تیشًّی سا فیلتش هیکٌذ .ایي ّیژگی دس
کٌاس فٌاّسی  ّ Automatic gain controlفٌاّسی  Yealink Noise Proof Technologyفذای فْقالؼادٍ تاکیفیتی
سا تَ کاستش آى عْی کٌفشاًظ تذْیل هیدُذ.

فشایٌذ پیکشتٌذی ایي دعتگاٍ استثاهی ُن تغیاس عادٍ اعت؛ تَهْسیکَ هیتْاًیذ اص هشیك هشّسگش آى توام تٌظیوات هشتْه
تَ ؽثکَ سا اًجام دُیذ ّ  Firmwareدعتگاٍ سا تَسّصسعاًی کٌیذ .تَ ًظش هیسعذ ًثایذ تشخی دیگش اص ّیژگیُای
VC200هاًٌذ دافظَ داخلی سا اص یاد تثشین .ظشفیت دافظَ ایي دعتگاٍ  06گیگاتایت اعت کَ الثتَ  0گیگاتایت آى
لاتلدعتشعی اعتُ .واىهْس کَ لثالً ُن رکش کشدین ،تشای اعتفادٍ اص ایي هذقْل ًیاصی تَ آداپتْس تشق ًذاسیذ ّ تا اعتفادٍ
اص کاتل  ّ LANآداپتْس  PoEتشق دعتگاٍ تأهیي هیؽْد .ایي هذقْل ؽشکت یالیٌک ّیژگیُای تغیاسی داسد کَ تشخی
اص آىُا ػثاستاًذ اص :تَ اهکاى تواط گشُّی ،اهکاى(  DNDاهکاى اص دعت خاسج کشدى تشای جلْگیشی اص ایجاد
هضادوت تشای دیگش کاستشاى) ،پاعخگْیی خْدکاس ،اهکاى امافَ کشدى  511هخاهة ّ غیشٍ.

یالینک
یالیٌک یکی اص ؽشکتُای پیؾشّ دس فٌؼت استثاهات دس جِاى اعت .ایي ؽشکت تیؼ اص ُش چیض دیگشی سّی خاللیت ّ
ًْآّسی هتوشکض اعت ّ تَ ُویي دلیل تاکٌْى فٌاّسیُای فْتی ،تقْیشی ّ هخاتشاتی هختـ خْد سا دس هذقْالتؼ
گٌجاًذٍ اعت تا تْلیذاتی خاؿ سا تَ تاصاس جِاًی ػشمَ کٌذ .ایي ؽشکت تَ عاصهاىُا ّ ؽشکتُای صیادی دس تیؼ اص
140کؾْس جِاى هؾاسکت ّ ُوکاسی هیکٌذ .تَ دلیل ُویي ُوکاسی ًضدیک اعت کَ یالیٌک اسائَدٌُذٍ ؽواسٍ  0تلفيُای
( SIPپشّتکل عیپ) دس جِاى اعت .اًذپْیٌت » «VC200هذقْلی اص ایي ؽشکت ًاهی اعت کَ ػنْی کاستشدی تشای
ُش اتاق کٌفشاًظ کْچکی هذغْب هیؽْد ّ تا ّیژگیُای خْد اسصػ خشیذ تاالیی داسد.

لطفا جهت هر گىنه مشاوره و اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
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