قابلة للتهيئة بطريقة فريدة من نوعها

ويُظهر جهاز  Canvasاملرونة ،مع دعم مجموعة كبرية من الشبكات والتطبيقات املشرتكة،
وكذلك عمليات التخصيص الفريدة من نوعها.
−ويدعم معظم عمليات تهيئة شبكة  LANو  WANالخاصتني باملرشوع
−يدعم الجيل الثالث والجيل الرابع لشبكات الهاتف املحمول
−يدعم عملية الدمج بأنظمة التشغيل الرئيسية ملركز التحكم املوحد ( )UCCاملعروف
وأنظمة الذاكرة االفرتاضية ()VMS
−وتسمح واجهة برمجة التطبيق ( )APIالقوية بإيجاد مزايا وعمليات دمج مخصصة

األمن املحكم

يحد جهاز  Canvasمن خطر الكشف غري املقصود عن املحتوى اآلمن ومن االستخدام غري املالئم للنظام
مع أمان مستوى الكائن .ويتم إدارة إمكانية وصول ومصادقة املستخدم من قبل نظام Active Directory
األصيل الخاص بك.
−يدعم خدمة تسجيل الدخول املوحد ( )SSOلنظام Windows
−ويتم تعيني أذونات املستخدم ،مبا يف ذلك الوصول إىل مصادر وعمليات تشغيل معينة،
وإدارتها من قبل مسؤول النظام
−ويجعل األمان القائم عىل الدور إدارة أعداد كبرية من املستخدمني واألذونات أم ًرا يتسم
بالسهولة واملرونة

سهل االمتالك
وتعترب إضافة جهاز  Canvasأم ًرا سهالً .فقط اطلب عدد عمالء  Canvasاملرغوب ألجهزة
الكمبيوتر الشخيص أو الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،وبرامج خادم Canvas
 Serverوخادم Canvas Media Serverلإلعالم يف حالة استخدام عمالء متنقلني .وإذا تطلبت
خططك جدار فيديو ،فاطلب معالج جدار عرض  .Fusion Catalystعليك بإضافة الشبكة
وأجهزة الكمبيوتر الشخيص وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية التي تعمل بنظام  iOSو
 Androidوجهاز الخادم ومصادرك املتدفقة .ال توجد تكلفة خفية وال نظم تسعري معقدة ذات

ميزات رضورية مقدمة يف صورة “خيارات” بتكلغة إضافية .يتسم كل نظام من أنظمة Canvas
باملميزات الكاملة.

أقوى أدوات املرئيات التعاونية
يف العامل.
شاهد وشارك كل ركن من أركان املرشوع العاملي ،من أي
مكان ،ومن عىل أي جهاز.

متطلبات النظام
عميل Canvas

وحدة املعالجة املركزية

كميبوتر شخيص Intel Core 2 Duo :بقدرة  2.4جيجا هرتز
أو ما يعادله

ذاكرة الوصول العشوايئ

سعة  4جيجا بايت ،كحد أدىن

نظام تشغيل

Windows 7 Pro

عميل Canvas iOS

الشبكة

 iOS 6.1أو أحدث

Gigabit Ethernet، TCP/IP

 iPhone 3GSأو  4أو  4Sأو  5أو أحدث
 iPadالجيل الثاين أو الحيل الثالث أو الجيل الرابع أو أحدث
 iPad Miniالجيل األول أو أحدث

Wi-Fi، 3G، 4G/LTE

نظام تشغيل

أجهزة

عميل Canvas Android

نظام تشغيل

خادم Canvas

 Jelly Beanأو أحدث

وحدة املعالجة املركزية

LAN/WAN
السلكية

Active Directory

يقوم خادم  Canvasباستخدام خادم  Active Directoryللمستخدم من أجل مصادقة املستخدم.

القدرة

ميكن تشغيل نظام  Canvasعىل العديد من الشبكات املحلية للرشكات .وتتوقف متطلبات عرض
النطاق الرتددي عىل عدد التدفقات وأنواعها .ميكن ضامن أقىص جودة لألداء إذا توافرت شبكة
فيديو خاصة ومجموعة منتقاة من أجهزة التوجيه واملبدّالت.

أجهزة

 Intel Xeonبقدرة  2.4جيجا هرتز أو ما يعادله

هواتف ذكية وكمبيوتر لوحي يعمل بنظام Android

محرك األقراص الثابت

سعة  20جيجا بايت ،كحد أدىن

تدفقات مدعومة

ذاكرة الوصول العشوايئ

ذاكرة عشوائية سعة  4جيجا بايت ،كحد أدىن

تدفقات الفيديو

Windows 7 32-bit Pro, Windows 7 64-bit Ultimate,
Windows Server 2008

تدفقات سطح املكتب

H.264

نظام تشغيل

( VNCفقط عىل عمالء الكمبيوتر الشخيص
وجدار الفيديو)

براءات االخرتاع املعلقة .تعترب  Jupiter Systemsوشعار  Jupiterعالمتان تجاريتان مسجلتان لرشكة
 .Jupiter Systemsوتعترب  Jupiter Canvasو Canvas Clientو Canvas ServerوCanvas Encoder
و Fusion Catalystعالمات تجارية لرشكة  .Jupiter Systemsوتعد جميع العالمات التجارية األخرى
تابعة ملالكيها املعنيني .تخضع املواصفات للتغيري دون إخطار.

رشكة Jupiter Systems
 31015هانتوود أفينو
هايوارد ،كاليفورنيا
 ،94544-7007الواليات املتحدة األمريكية

+ 1 510 675 1000
+ 1 510 675 1001
www.jupiter.com

حقوق الطبع والنرش © لعام  2014مملوكة لرشكة .Jupiter System
طُبع يف الواليات املتحدة األمريكية.

Jupiter.com

Jupiter Canvas

متتع مبشاهدة كل يشء .بارش
عملك من أي مكان.

نظام Canvas System

يعد  Canvasعبارة عن معلومات إخبارية مرئية يف الوقت الحقيقي .ويستطيع املستخدمون
الوصول إىل ومشاركة مقاطع وبينات الفيديو مع الزمالء يف أي مكان يف العامل ،وعىل أي جهاز تقريبًا.
ومع مجموعة غنية باألدوات املعتادة ،يستطيع املستخدمون التعاون باستخدام أحدث املعلومات
وبالطرق التي مل تكن ممكنة من قبل.
منوذج خادم العميل اآلمن مع مصادقة مستخدم  Active Directoryوأمان مستوى الكائن .يعمل عىل شبكة االتصال
املحلية (/)LANشبكة االتصال الالسلكية ( )WANوشبكة الواي فاي ( )wi-fiوشبكات الهواتف املحمولة الحالية.

تعد مشاركة صورة التشغيل املشرتكة أم ًرا رضوريًا لإلدارة الفعالة ،لكن أعضاء
الفريق يف أغلب األحيان ال يعملون يف نفس الغرفة – أو حتى يف نفس القارة.
توفر  Canvasمقاطع الفيديو والبيانات يف الوقت الحقيقي من كل أرجاء
املرشوع ومتكن التعاون مع أعضاء الفريق يف أي مكان.
التعاون من طرف لطرف آخر
قدرة اتصال وإمكانية وصول فورية
تعمل أدوات  Canvasعىل تحويل الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز ترتقي  Canvasبفريق العمل ملستوى ال ميكن تخيله من قبل
الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذيك إىل جدار فيديو متنقل لتوفري عن طريق متكني املستخدمني عن بُعد ليكونوا مبثابة مصادر
قدرة اتصال وإمكانية وصول فورية للمعلومات املرئية الجوهرية ووجهات للمعلومات املرئية .ويستطيع الزمالء التعليق مبارش ًة
عىل تدفقات الفيديو املبارشة أثناء الكشف عن األحداث ،األمر
من أي مكان .متت مبشاركة مقاطع الكامريا وبيانات الوقت
الذي يدعم التعاون الحقيقي من طرف لطرف آخر.
الحقيقي من أجل اتخاذ القرارات الرسيعة املستنرية.

تطور مستوى التعاون
ميكن  Canvasاملديرين من التعليق مبارش ًة عىل
مقاطع الفيديو املبارشة التي تتم مشاركتها مع الزمالء
عن بُعد عرب مجموعة كبرية من األجهزة.
تصميم قوي وبديهي
تم تصميم  Canvasللمديرين املشغولني باملزيد من
األشياء الهامة التي يجب عليهم القيام بها أكرث منه
لتعلم نظام جديد آخر.

−ضع دائرة أو عالمة أو حدد أو علق عىل مناطق االهتامم عىل
الفيديو املبارش
−استخدم لوحة املفاتيح لكتابة تعليقاتك عىل الفيديو املبارش
−قم بسحب األشكال من رشيط األدوات ألي منطقة يف الفيديو
لتغيري حجمها ولونها وعنوانها
−قم بإنشاء لوحات بيضاء للمعلومات بغرض وضع األفكار

فقد تم تصميم  Canvasلدعم املستخدمني للوصول إىل املعلومات املرئية
برسعة وملشاركتها بسهولة وللتعاون وبقوة عىل أي جهاز .تم تصميم كل يشء
من األيقونات إىل بنية القامئة لبيئة عمل تدفق سري العمل لسهولة االستخدام
واملعرفة .واألكرث من ذلك ،أنه تم تصميم واجهة  Canvasللعمل بطريقة
مامثلة عرب نظم التشغيل األساسية .ويكون مبقدور املستخدم لجهاز Canvas
عىل جهاز الكمبيوتر الشخيص أو الهاتف املحمول إدارة النظام عىل أكرب جدار
عرض بغرفة التحكم.

Jupiter Canvas

متتع مبشاهدة كل يشء .بارش
عملك من أي مكان.

نظام Canvas System

يعد  Canvasعبارة عن معلومات إخبارية مرئية يف الوقت الحقيقي .ويستطيع املستخدمون
الوصول إىل ومشاركة مقاطع وبينات الفيديو مع الزمالء يف أي مكان يف العامل ،وعىل أي جهاز تقريبًا.
ومع مجموعة غنية باألدوات املعتادة ،يستطيع املستخدمون التعاون باستخدام أحدث املعلومات
وبالطرق التي مل تكن ممكنة من قبل.
منوذج خادم العميل اآلمن مع مصادقة مستخدم  Active Directoryوأمان مستوى الكائن .يعمل عىل شبكة االتصال
املحلية (/)LANشبكة االتصال الالسلكية ( )WANوشبكة الواي فاي ( )wi-fiوشبكات الهواتف املحمولة الحالية.

تعد مشاركة صورة التشغيل املشرتكة أم ًرا رضوريًا لإلدارة الفعالة ،لكن أعضاء
الفريق يف أغلب األحيان ال يعملون يف نفس الغرفة – أو حتى يف نفس القارة.
توفر  Canvasمقاطع الفيديو والبيانات يف الوقت الحقيقي من كل أرجاء
املرشوع ومتكن التعاون مع أعضاء الفريق يف أي مكان.
التعاون من طرف لطرف آخر
قدرة اتصال وإمكانية وصول فورية
تعمل أدوات  Canvasعىل تحويل الكمبيوتر الخاص بك أو جهاز ترتقي  Canvasبفريق العمل ملستوى ال ميكن تخيله من قبل
الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذيك إىل جدار فيديو متنقل لتوفري عن طريق متكني املستخدمني عن بُعد ليكونوا مبثابة مصادر
قدرة اتصال وإمكانية وصول فورية للمعلومات املرئية الجوهرية ووجهات للمعلومات املرئية .ويستطيع الزمالء التعليق مبارش ًة
عىل تدفقات الفيديو املبارشة أثناء الكشف عن األحداث ،األمر
من أي مكان .متت مبشاركة مقاطع الكامريا وبيانات الوقت
الذي يدعم التعاون الحقيقي من طرف لطرف آخر.
الحقيقي من أجل اتخاذ القرارات الرسيعة املستنرية.

تطور مستوى التعاون
ميكن  Canvasاملديرين من التعليق مبارش ًة عىل
مقاطع الفيديو املبارشة التي تتم مشاركتها مع الزمالء
عن بُعد عرب مجموعة كبرية من األجهزة.
تصميم قوي وبديهي
تم تصميم  Canvasللمديرين املشغولني باملزيد من
األشياء الهامة التي يجب عليهم القيام بها أكرث منه
لتعلم نظام جديد آخر.

−ضع دائرة أو عالمة أو حدد أو علق عىل مناطق االهتامم عىل
الفيديو املبارش
−استخدم لوحة املفاتيح لكتابة تعليقاتك عىل الفيديو املبارش
−قم بسحب األشكال من رشيط األدوات ألي منطقة يف الفيديو
لتغيري حجمها ولونها وعنوانها
−قم بإنشاء لوحات بيضاء للمعلومات بغرض وضع األفكار

فقد تم تصميم  Canvasلدعم املستخدمني للوصول إىل املعلومات املرئية
برسعة وملشاركتها بسهولة وللتعاون وبقوة عىل أي جهاز .تم تصميم كل يشء
من األيقونات إىل بنية القامئة لبيئة عمل تدفق سري العمل لسهولة االستخدام
واملعرفة .واألكرث من ذلك ،أنه تم تصميم واجهة  Canvasللعمل بطريقة
مامثلة عرب نظم التشغيل األساسية .ويكون مبقدور املستخدم لجهاز Canvas
عىل جهاز الكمبيوتر الشخيص أو الهاتف املحمول إدارة النظام عىل أكرب جدار
عرض بغرفة التحكم.

قابلة للتهيئة بطريقة فريدة من نوعها

ويُظهر جهاز  Canvasاملرونة ،مع دعم مجموعة كبرية من الشبكات والتطبيقات املشرتكة،
وكذلك عمليات التخصيص الفريدة من نوعها.
−ويدعم معظم عمليات تهيئة شبكة  LANو  WANالخاصتني باملرشوع
−يدعم الجيل الثالث والجيل الرابع لشبكات الهاتف املحمول
−يدعم عملية الدمج بأنظمة التشغيل الرئيسية ملركز التحكم املوحد ( )UCCاملعروف
وأنظمة الذاكرة االفرتاضية ()VMS
−وتسمح واجهة برمجة التطبيق ( )APIالقوية بإيجاد مزايا وعمليات دمج مخصصة

األمن املحكم

يحد جهاز  Canvasمن خطر الكشف غري املقصود عن املحتوى اآلمن ومن االستخدام غري املالئم للنظام
مع أمان مستوى الكائن .ويتم إدارة إمكانية وصول ومصادقة املستخدم من قبل نظام Active Directory
األصيل الخاص بك.
−يدعم خدمة تسجيل الدخول املوحد ( )SSOلنظام Windows
−ويتم تعيني أذونات املستخدم ،مبا يف ذلك الوصول إىل مصادر وعمليات تشغيل معينة،
وإدارتها من قبل مسؤول النظام
−ويجعل األمان القائم عىل الدور إدارة أعداد كبرية من املستخدمني واألذونات أم ًرا يتسم
بالسهولة واملرونة

سهل االمتالك
وتعترب إضافة جهاز  Canvasأم ًرا سهالً .فقط اطلب عدد عمالء  Canvasاملرغوب ألجهزة
الكمبيوتر الشخيص أو الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،وبرامج خادم Canvas
 Serverوخادم Canvas Media Serverلإلعالم يف حالة استخدام عمالء متنقلني .وإذا تطلبت
خططك جدار فيديو ،فاطلب معالج جدار عرض  .Fusion Catalystعليك بإضافة الشبكة
وأجهزة الكمبيوتر الشخيص وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية التي تعمل بنظام  iOSو
 Androidوجهاز الخادم ومصادرك املتدفقة .ال توجد تكلفة خفية وال نظم تسعري معقدة ذات

ميزات رضورية مقدمة يف صورة “خيارات” بتكلغة إضافية .يتسم كل نظام من أنظمة Canvas
باملميزات الكاملة.

أقوى أدوات املرئيات التعاونية
يف العامل.
شاهد وشارك كل ركن من أركان املرشوع العاملي ،من أي
مكان ،ومن عىل أي جهاز.

متطلبات النظام
عميل Canvas

وحدة املعالجة املركزية

كميبوتر شخيص Intel Core 2 Duo :بقدرة  2.4جيجا هرتز
أو ما يعادله

ذاكرة الوصول العشوايئ

سعة  4جيجا بايت ،كحد أدىن

نظام تشغيل

Windows 7 Pro

عميل Canvas iOS

الشبكة

 iOS 6.1أو أحدث

Gigabit Ethernet، TCP/IP

 iPhone 3GSأو  4أو  4Sأو  5أو أحدث
 iPadالجيل الثاين أو الحيل الثالث أو الجيل الرابع أو أحدث
 iPad Miniالجيل األول أو أحدث

Wi-Fi، 3G، 4G/LTE

نظام تشغيل

أجهزة

عميل Canvas Android

نظام تشغيل

خادم Canvas

 Jelly Beanأو أحدث

وحدة املعالجة املركزية

LAN/WAN
السلكية

Active Directory

يقوم خادم  Canvasباستخدام خادم  Active Directoryللمستخدم من أجل مصادقة املستخدم.

القدرة

ميكن تشغيل نظام  Canvasعىل العديد من الشبكات املحلية للرشكات .وتتوقف متطلبات عرض
النطاق الرتددي عىل عدد التدفقات وأنواعها .ميكن ضامن أقىص جودة لألداء إذا توافرت شبكة
فيديو خاصة ومجموعة منتقاة من أجهزة التوجيه واملبدّالت.

أجهزة

 Intel Xeonبقدرة  2.4جيجا هرتز أو ما يعادله

هواتف ذكية وكمبيوتر لوحي يعمل بنظام Android

محرك األقراص الثابت

سعة  20جيجا بايت ،كحد أدىن

تدفقات مدعومة

ذاكرة الوصول العشوايئ

ذاكرة عشوائية سعة  4جيجا بايت ،كحد أدىن

تدفقات الفيديو

Windows 7 32-bit Pro, Windows 7 64-bit Ultimate,
Windows Server 2008

تدفقات سطح املكتب

H.264

نظام تشغيل

( VNCفقط عىل عمالء الكمبيوتر الشخيص
وجدار الفيديو)

براءات االخرتاع املعلقة .تعترب  Jupiter Systemsوشعار  Jupiterعالمتان تجاريتان مسجلتان لرشكة
 .Jupiter Systemsوتعترب  Jupiter Canvasو Canvas Clientو Canvas ServerوCanvas Encoder
و Fusion Catalystعالمات تجارية لرشكة  .Jupiter Systemsوتعد جميع العالمات التجارية األخرى
تابعة ملالكيها املعنيني .تخضع املواصفات للتغيري دون إخطار.
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