
HELYSZÍNI MÉLY 
VIDEOANALITIKÁRA 
TERVEZETT NVR

A Synology Deep Learning NVR DVA3219 

eszközt az intelligens videoanalitikai 

feladatokhoz és a privát videomegfigyelési 

megoldásokhoz optimalizálták. A 

DVA3219 akár 32 kamera képét is képes 

kezelni, és 4 valós idejű videoelemzési 

feladat egyidejű futtatására is alkalmas, 

így nagyban hozzájárul az észlelés 

pontosságának növeléséhez. A Synology 

DVA3219 eszközhöz 3 éves korlátozott 

Synology garancia1 jár. 

Deep Learning NVR

DVA3219

Kiemelés

• Négymagos, 2,1 GHz-es CPU AES-NI támogatással és 4 

GB DDR4 memória (32 GB-ig2 bővíthető)

• NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti a videók részletes és 

intelligens elemzésének optimális működéséhez3

• Négy beépített, 1 GbE (RJ-45) port a feladatátvétel és a 

link-aggregáció (Link Aggregation) támogatásával

• 14 meghajtóig bővíthető két Synology DX517 

bővítőegységgel4

• Számos fejlett algoritmust tartalmaz, amelyek lehetővé 

teszik a pontos észlelést, és a lehető legkisebb 

mértékben zavarják a rendszer működését

• Szerveroldali helyszíni videoelemzés, adatvédelmi 

aggályok nélkül

• Több mint 100 ismert márka 7100-nál is több 

kameramodelljével kompatibilis

• Más gyártók termékeivel is kompatibilis API az 

alkalmazások közötti zökkenőmentes kommunikáció 

érdekében

• 8 eszközlicencet tartalmaz a kamerák, I/O-modulok, 

hozzáférés-vezérlők és tranzakciós eszközök 

telepítéséhez
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Nagy teljesítményű és intelligens NVR megoldás

A videoelemzési feladatok intelligens futtatására optimalizált Synology 
Deep Learning NVR DVA3219 segítségével gyorsabban reagálhat a 
kritikus helyzetekre. Az automatizált videomegfigyelés segítségével 
megvédheti tulajdonát, és az emberek és tárgyak észlelésével 
megelőzheti a biztonsági rések kialakulását a célterületen.

A DVA3219 eszköz egy négymagos processzorral, 4 GB memóriával 
(32 GB-ig2 bővíthető), valamint a feladatátvétel és a link-aggregáció 
(Link Aggregation) funkciót támogató négy darab gigabites LAN-porttal 
van felszerelve Két darab DX517 bővítőegységgel4 könnyedén akár 14 
meghajtóig is növelhető a tárolókapacitás.

Szerveroldali helyszíni videoelemzés

Az NVIDIA® GeForce® videokártyának3 köszönhetően a DVA3219 
eszközön szerveroldali, mélytanuláson alapuló videoelemzést 
alkalmazhat a négy, párhuzamosan futó valós idejű elemzési feladatra, 
ami jelentősen növeli az észlelési pontosságot.

• Adatvédelmi megfelelés: Helyi videoelemzés bizalmi és adatvédelmi 
aggályok nélkül.

• Könnyen beilleszthető rendszerébe: Egyszerűen integrálható a 
meglévő megfigyelési rendszerbe, és több ezer kameramodellel 
kompatibilis.

• Valós idejű működés: A gyanús eseményekről és objektumokról 
küldött valós idejű értesítések lehetővé teszik, hogy a biztonsági 
dolgozók azonnal megtegyék a szükséges lépéseket.

• Egyszeri befektetés: A videoelemzésekhez szükséges összes eszközt 
tartalmazza, és a jövőbeni szoftverfrissítésekért sem kérünk pénzt.

Pontos észlelési eredmények

Intelligens, integrált algoritmusaink segítenek megóvni az Ön értékes 
tulajdonát. Csak arra kell odafigyelnie, ami valóban fontos, a többivel a 
DVA3219 foglalkozik. 

• Vállalatirányítási optimalizáció: Az elhaladó emberek számára és 
a tömeg sűrűségére vonatkozó információk alapján optimalizálhatja 
üzleti döntéseit és a vállalatirányítási feladatokat.

• Adott terület védelme: Proaktív biztonsági felügyelet, amellyel 
megóvhatja tulajdonát a behatolóktól, és kizárhatja a jogosulatlan 
hozzáférést.

• Rendellenességek észlelése: Az előre meghatározott területek valós 
idejű, proaktív figyelése és ellenőrzése.

Az Ön vagyonának védelmezője

A megbízható és könnyedén tanulható Surveillance Station 
intelligens megfigyelési és videokezelési eszközöket biztosít az 
Ön értékes vagyonának védelme érdekében.

Részletes mozgásérzékelés

Kerülje el a szélfútta fák, az eső, a hó és a tükröződő fény által 
okozott zavarokat.
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Egységes felügyeleti platform

A DVA3219 egy csomagban nyújtja a videoelemző, a kamerakezelő és a 
fizikai tárolóeszközök előnyeit. Megbízható és robusztus IP-felügyeleti 
megoldást nyújt, amely segít megóvni az Ön értékes tulajdonát.

• Széles körű kompatibilitás: Több mint 100 ismert márka 7100-nál 
is több kameratípusával kompatibilis, így könnyedén beilleszthető 
meglévő rendszerébe. 

• Könnyen tanulható vezérlés: A kamerát elég csatlakoztatnia, a 
rendszer könnyedén megtalálja, és már használhatja is a Surveillance 
Station számtalan funkcióját.

• Hasznos értesítések: Értesüljön minden fontos fejleményről 
böngészőn, a számítógépes kliensen vagy mobileszközén keresztül.

• Integrációra kész: Más fejlesztők megoldásainak integrálására 
kész API-dokumentáció az alkalmazások közötti zökkenőmentes 
kommunikáció érdekében. 

• Egyszerűbb karbantartás: Integrált hardver- és szoftverfelügyeleti 
megoldás, amely időt és fáradságot takarít meg Önnek, hiszen 
minden kérdésével egyetlen gyártóhoz kell fordulnia. 

A Synology DiskStation Manager (DSM) rendszer 
alapjain

A Synology DiskStation Manager (DSM) egy webes alapú operációs 
rendszer, amelyet kifejezetten a Synology NVR eszközökhöz terveztek. Az 
intuitív, többfeladatos felülettel rendelkező DSM az asztali számítógépek 
esetében megszokott, könnyen tanulható felhasználói élményt kínál, így 
a Synology NVR eszköze egyszerűen megismerhető és kezelhető.

A beépített Csomagkezelési központ segítségével sokoldalú csomagokat 
tölthet le és telepíthet. Ezeket a csomagokat kifejezetten az Ön egyedi 
igényei alapján fejlesztették ki, és biztonsági mentési, virtualizációs, 
hatékonyságnövelő, biztonsági és számos más típusú segédprogramok 
találhatók közöttük.

A beépített és telepíthető funkciók ezen tárháza mellett a DSM rendszer 
lehetővé teszi a DVA3219 beállításainak teljes körű, részletekbe menő 
konfigurálását, így segít hatékonyan működni, és a lehető legtöbbet 
kihozni digitális eszközeiből. Mindehhez elég néhány kattintás.

Kezelés és értesítések út közben is

A DS cam segítségével nézheti a kamerák képeit, bármikor 
pillanatfelvételeket készíthet, és PTZ-műveletek segítségével 
módosíthatja a kamerák pozícióját. Ezenfelül a rögzített 
események között is böngészhet, és megnézheti az azonnali 
értesítéseket.
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Elülső rész Hátsó rész

Műszaki adatok 
Hardver 

CPU Négymagos Intel Atom C3538, 2,1 GHz

Hardveres titkosítómotor Van (AES-NI)

GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti3

Memória 4 GB DDR4 nem ECC SO-DIMM1 (2 db 16 GB-os ECC SO-DIMM segítségével max. 32 GB-ig bővíthető)

Kompatibilis meghajtótípusok 4 db 3,5"-es/2,5"-es SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)

Működés közben cserélhető 
meghajtó Van

Külső port
• 3 db USB 3.0-port
• 2 db eSATA-port
• 1 db COM (a POS rendszerekhez való csatlakoztatáshoz)

Méret (Ma x Sz x Mé) 166 × 250 × 237 mm

Súly 4,92 kg

LAN 4 db gigabites (RJ-45)

Wake on LAN/WAN Van

Ütemezett be- és kikapcsolás Van

Rendszerventilátor 1 db (120 x 120 x 25 mm)

Váltakozó áramú bemeneti 
tápfeszültség

100–240 V AC

Tápfrekvencia 50–60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)

Tárolási hőmérséklet -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)

Relatív páratartalom 5–95% RP

Maximális üzemeltetési 
magasság 5000 m (16 400 láb)

Hardveráttekintés

1

3
2

5

6

4

7

8

9

10

11 12 6 11

1 Meghajtótálca és állapotjelző 2 Állapotjelző 3 Riasztásjelző 4 LAN-jelző

5 Tápkapcsoló gomb és 
bekapcsolásjelző 6 USB 3.0-port 7 Ventilátor 8 Tápcsatlakozó

9 Visszaállítás gomb 10 COM-port 11 eSATA-port 12 1 GbE RJ-45 port
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A DSM általános jellemzői

Hálózati protokollok SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)

Fájlrendszer • Belső: Btrfs, ext4
• Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT5

Támogatott RAID-típusok Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Tárhelykezelés
• Különálló kötet maximális mérete: 108 TB
• Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 65 5366

• Belső kötetek maximális száma: 64

SSD-gyorsítótár Olvasási-írási gyorsítótár támogatása

Fájlmegosztási képesség

• Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 2048
• Helyi csoportok maximális száma: 256
• Megosztott mappák maximális száma: 512
• Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 1000

Jogosultság Windows hozzáférésvezérlő-lista (ACL), alkalmazási jogosultságok

Címtárszolgáltatás Windows® AD-integráció: Tartományfelhasználók bejelentkezése SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével, LDAP-integráció

Biztonság Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus 
blokkolása, Let’s Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag) 

Támogatott kliensek Windows 7 és 10, Mac OS X® 10.11 és újabb verziók

Támogatott böngészők Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 és újabb, Safari® 10 és újabb; Safari (iOS 10 és újabb), Chrome (Android™ 6.0 
és újabb)

Kezelőfelület nyelve
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         
   

ภาษาไทย,

Surveillance Station

IP-kamerák maximális száma • 32 csatorna (max. 960 FPS 720p minőségben, H.264), legfeljebb 4 valós idejű Deep Video Analytics feladat
• 8 ingyenes kameralicencet tartalmaz, további kamerák felvételéhez további licenceket kell vásárolnia

Mély videoelemzési funkció

• Részletes mozgásérzékelés
• Személyek számlálása
• Rövid tartózkodási zóna
• Behatolás észlelése

IP-kamerák támogatása

• Videokodek: MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265 és MxPEG (a Deep Video Analytics-feladatok nem támogatják)
• Audiokodek: PCM, AAC, AMR, G.711 és G.726
• A kamera bitsebességének finombeállítása konstans és változó bitsebességű vezérléssel
• ONVIF™ 2.6, Profile S tanúsítvánnyal, Profile G végponton tárolt felvételekhez

Valós idejű kép

• Pan Tilt Zoom (PTZ – pásztázás/döntés/nagyítás) vezérlés támogatása, konfigurálható PTZ-sebesség
• A képernyőn megjelenő kameravezérlők között megtalálható a nagyítás, a fókusz, az írisz beállítása, az automatikus 

pásztázás és az objektum automatikus nyomkövetése
• E-map és pillanatfelvétel, pillanatfelvétel-szerkesztő támogatása a pillanatfelvétel készítését követő azonnali szerkesztés 

érdekében
• A videó minőségére, többek között a bitsebesség-vezérlésre, a képminőségre, a felbontásra és az FPS-re vonatkozó 

beállítások
• Az eszköz a joystick támogatása révén egyszerű navigációt tesz lehetővé
• A riasztás panel révén gyorsan megtekintheti a legutóbb kiváltott eseményeket
• Testre szabható elrendezés és szekvenciális kameranézetek támogatása

Felvétel

• Támogatott rögzítési módok: kézi, folyamatos, mozgásérzékelésen alapuló, I/O-riasztáson alapuló, műveleti szabályon 
alapuló, valamint egyedi

• Rögzítési formátumok: MP4
• Az egyedi felvételkészítési üzemmód a feltételekhez kötött események, többek között mozgásérzékelés, hangérzékelés, 

manipulálás észlelése és riasztási bemenet kombinációjaként állítható be
• Végponton tárolt felvételek készítése egyes támogatott kamerákon az SD-kártyán
• Konfigurálható előfelvételi és utófelvételi idő

Visszajátszás

• Az Idővonal menüpontban személyre szabható elrendezéseket talál a lejátszási mód beállításához
• Lejátszási vezérlők: szünet, leállítás, előző felvétel, következő felvétel, gyorsított lejátszás, lassított lejátszás, képkockáról 

képkockára 
történő lejátszás és digitális zoom be-/kikapcsolása

• Beágyazott vízjel a felvételek sértetlenségének igazolására
• Képjavítás, beleértve a fényerőt, kontrasztot, telítettséget és élességet (csak a webes kliens esetén)

Felügyelet

• Különböző felhasználói jogosultságok létrehozása és kezelése
• Rögzített videók rotációja az archiválás napja vagy a tárolási méret szerint
• Értesítés az eseményekről SMS-ben, e-mailben vagy mobileszközön keresztül a DS cam alkalmazás használatával
• A felvételekről biztonsági mentés készíthető külső tárolóeszközre vagy távoli szerverre
• Beépített NTP-szerver
• Támogatott tunnel: MPEG-4, H264 via RTSP over TCP, UDP és HTTP

iOS/Android™ alkalmazások Synology LiveCam, DS cam, DS file, DS finder
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Videomegfigyelési asztali 
kliens támogatása Windows 7 és 10, Mac OS X® 10.11 és újabb verziók

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

• 1 db DVA3219 főegység
• 1 db kiegészítő csomag
• 1 db tápkábel
• 2 db RJ-45 LAN-kábel
• 1 db gyorstelepítési útmutató

Opcionális kiegészítők

• 4 GB DDR4-2666 nem ECC SO-DIMM (D4NESO-2666-4G)
• 16 GB DDR4-666 ECC SO-DIMM (D4ECSO-2666-16G)
• Synology DX517 bővítőegység4

• VisualStation VS360HD, VS960HD
• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag

Garancia 3 év1

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/
company/legal/warranty.

2. A DVA3219 4 GB DDR4 nem ECC SO-DIMM memóriával kerül forgalomba, és az opcionális ECC SO-DIMM modulok beszerelésével max. 32 GB-ig bővíthető.
3. A kijelzőre való kimenet nem támogatott.
4. A DVA3219 két, külön megvásárolható Synology DX517 eszközt támogat.
5. Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg.
6. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók az iSCSI-kezelő, a Snapshot Replication, valamint a Virtual Machine Manager által készített pillanatfelvételek. A 

csomagok elérhetősége típusonként változik.
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