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מושגים בסיסיים בתחום מצלמות מעגל סגור



של מצלמהDORIמרחק 
היא הגדרה של מצלמה  DORIמרחק 

לגבי יכולות הגילוי וזיהוי עצמים בתמונה  
לפי כמות הפיקסליםמסוייםבמרחק 

נמצא  –פרמטר חשוב בבחירת המצלמה 
במדריך משתמש של המוצר

:אם אנחנו צריכים ל
 Pixel Per)-( PPM)גודל אובייקט מינימלי בתמונה 

Meter)

DETECT

גילוי תנועה
25PPM- אמינה  רמת הזיהוי מאפשרת קביעה

האם אדם או רכב נמצאיםוקלה 

OBSERVE

זיהוי

תנועה של אנשים

63PPM-כגון לבוש , זיהוי פרטים אופייניים של פרט

תוך מתן מבט על הפעילות סביב אירוע, ייחודי

RECOGNIZE

זיהוי רכבים

125PPM- לוחית רישוי  זיהוי ברמה של

רמת ההכרה קובעת במידת וודאות גבוהה אם אדם שמוצג 

זהה למישהו שנראה קודם

IDENTIFY

זיהוי פנים

250PPM- פנים של בני אדםזיהוי ברמה של

רמת ההכרה קובעת במידת וודאות גבוהה אם אדם שמוצג 

זהה למישהו שנראה קודם

:DORIדוגמה למרחקי 

ממ2.7-עדשת המצלמה יכולה לנוע מ(WIDE ) ממ 13.5עד(TELE)

 יהיה מזוהה ברמות שונות של 5-9-18-46האובייקט במרחקים , ממ2.7עם עדשה תהיה עלDORI



של מצלמהDORIמרחק 

:DORIדוגמה למפרט של מצלמה עם נתוני 



Detect: 25PPM @ 81m Observe: 63PPM @ 32.4m

Recognize: 125PPM @ 16.2m Identify: 250PPM @ 8.1m

חיפוש הגדרות  
DORI  במדריך

דוגמה-למשתמש 

של מצלמהDORIמרחק 



BLCHLCWDRהגדרות 

כל נראות הגדרות של  

קומפנסציותמצלמה של 

:לתאורה לא מאוזנת



BLCHLCWDRהגדרות 

:לפעמים בהתקנה ישנם מצבים שהמצלמה צופה על

אזור שבו יש תאורה מאחורי אובייקטים החשובים שצריך לצלם

יש אור מסנוור שלכיוון המצלמה  

יש קונטרסט גבוה בין שני אזורי התמונה ולא ניתן לראות את תוכן התמונה בבירור

:י הפעלת מצבים שבהם המצלמה תומכת"במצבים אלה צריך לעשות קומפנסציה לתמונה ע

BLC אוHLC אוWDR.

.ניתן להפעיל בו זמנית כמה מהםלא–מצבים אלה ניתן להפעיל במצלמה בהתאם לצורך 

אור חזק מאחורי האובייקט לא  אור מסנוור לתוך המצלמה

מאפשר צפייה בתוכן החשוב באמת



BLC-(Back Light Compensation) 

.היא לשפר את בהירות התמונה כך שנוכל לראות את האובייקט גם באור אחוריהטכנולוגיה 

BLC offBLC on

דוגמה-למשתמש במדריך BLCמצב חיפוש 

BLCהגדרות 



HLC offHLC on

HLCהגדרות 

HLC-(High Light Compensation)

החזקה בתמונה ולהשתמש  נקודת הבהירות כדי לדכא את אזור מסוים להפחית את הבהירות של יכול 
פונקציה זו משמשת  . במאיר הנוסף כדי לגרום לאזורים הכהים לקבל פיצוי כדי לקבל תמונה ברורה

.מפנסי הרכבלעיתים קרובות כדי לראות את מספר לוחית הרישוי בלילה כדי לדכא את אפקט האור 



WDR off WDR on

2-מWDR1הגדרות 

שלוקחתמונהחיישןקרובותלעיתיםמשלבותWDR(Wide Dynamic Range)מצלמות

ארוכהוחשיפהמאודבהיריםלאזוריםקצרהחשיפהלמשל)סצנהשלשונותחשיפות

אזוריםוחשוכיםבהיריםלעצמיםומאפשרת ,אחתלתמונהאותםומשלבות (כהיםלאזורים

.גלוייםלהיותכדיסצנהשל

WDRאזורים בהם יש דינמיקה מהירהעלחלאינו



מהירות תריס  

גבוהה

מהירות תריס  

רגילה

מלאכותיאפקט 

שילוב

2-מWDR2הגדרות 

:  120dB-שלהאמיתיWDRעיקרון

תמונות2צלמו

הכהההאובייקטאתלראותכדימאודבהירהתמונה1.

הבהירהאובייקטאתלראותכדינמוכהתאורהשלתמונה2.

אחתלתמונהאותםשלבו3.

WDRמצלמת 140dB להקוראיםאנחנו-תמונות 3מצלמת-ULTA WDR

.אמיתיה 120dB WDR-מיותרטובשזה



亮度

DWDRמושג 

DWDR (Digital WDR)-בתומכתשאינהלמצלמהמיועד-WDRאמיתיה.

שלהפנימיהאלגוריתםבאמצעותתמושגזהתוצאה דומה אבל נחותה יותר 

.כלשהותיקוןתבצעהבהירותשעקומתכדיבעיקרDSPמעבד האות 

מטהכלפיתורד הבהירהוהעקומהתורםהכהההעקומה

DWDR-ה מיותרטובהאמיתי WDRשלההשפעה

הבהירותעקומת



איזון לבן-מצלמה 

תקין
הלבן נראה לבןהקומקום 

חםחשיפה לאור 
עלינו להשתמש , הלבן נראה צהובהקומקום

צבעלתיקון  WBבפונקציית

:ניתן לחפש במצב איזון לבן במפרט

עם  חדרכגון ,שונהצבעבסביבתמותקנתלהיותעשויההמצלמה

.שנכנס דרך חלון צבעוניטבעיאור ,מנורהשלשונהתאורה

צבעטמפרטורתאתאוטומטיתלאזןיכולההלבןהאיזוןפונקציית

.המסךעללבןלהיראותהלבןלאובייקטלגרום ,התמונה



לבן/צילום בצבע ושחור

את בהירות התמונהניתוח 

(צבע)יום 

(לבן שחור)לילה 

:לילה במפרט/ ניתן לחפש מידע על יום 

.לילה /יוםבמצבהמצלמהמצב צילום של אתלהחליףניתן

.צבעוניתתמונהלכםתעניקהמצלמה-(צבעמצב)יוםבמצב

כך ,ירודהצבעאפקט ,חשוכההסביבה,(לבן-שחורמצב)לילהבמצב

האובייקטאתלראותכדילבן-בשחורהתמונהאתספק תשהמצלמה

.ברור

(צבעוני/לבן-שחור)הצבעיםמצבאתלהחליףיכולהDSP-המצלמת

ידיעללילהאויוםזהאםלשפוטיכולהשהמצלמהכך ,אוטומטיבאופן

בהירותאתלחושכדיבחיישן התאורה שימושאוהתמונהבהירותניתוח

 .הסביבה

ידניבאופןלבן-שחור /הצבעיםמצבאתלהחליףיכוליםאנוכןכמו

.הפעולהבתפריט

לחוש  בחיישן אור כדי שימוש 

הסביבה ולהחליף  את בהירות 

בין המצבים



Smart Scene Adaptive (SSA) 

SSAהגדרות 

מסתובבת לכן PTZמצלמת 

.יש שינויים חדים בתמונה

 ,שונותסצנותביןאוטומטיבמעברתומכתהתכונה
ם  ביצועיאתלחוותלמשתמשיםשמאפשרמה

בתאורה חזקה ונמוכה  המצלמותשלהמצוינים

י שינוי אוטומטי של פתיחת  "זה נעשה ע. מאוד

.WDRהצמצם וכיבוי והדלקה של 

סרטון להדגמה

https://www.youtube.com/watch?v=XDhGk55xnWQ

