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TOOLBOXתוכנת 

להורדהקישור 

https://www.dahuasecurity.com/support/downloadCenter/tools/maintenanceTools?path=window


של מצלמהDORIמרחק 

היא הגדרה של מצלמה  DORIמרחק 
לגבי יכולות הגילוי וזיהוי עצמים בתמונה  

לפי כמות הפיקסלים

נמצא  –פרמטר חשוב בבחירת המצלמה 
במדריך משתמש של המוצר

:אם אנחנו צריכים ל You need the min. object size in the picture

Detect

גילוי תנועה

25PPM (Pixel Per Meter)
פיקסלים כדי  25אובייקט בגודל מטר חייב להיות בגודל של 

.כ גילוי נוכחות של אדם"בד.שהמצלמה תזהה אותו ותפעיל אירוע

Observe–זיהוי

תנועה של אנשים

63PPM
תנועות גוף, גילוי מאפיינים של אדם כמו ביגוד

זיהוי- Recognize

רכבים

125PPM
לוחית רישויזיהוי ברמה טובה אדם מוכר או 

זיהוי- Identify
250PPM

פנים של בני אדם-זיהוי ללא ספק 

: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 



Camera Calculator

הפעלת תוכנת

CAMERA CALCULATOR
בשביל לראות איך המצלמה  

תראה אובייקטים ממרחק



Camera Calculator
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Camera Calculator

או מצלמה  (IPC)בוחרים מצלמת רשת 1.
מהרשימה( HAC)אנלוגית 

רזולוציה אמורה להופיע אוטומטית  2.
בתוצאת בחירת דגם מצלמה

ניתן לכוון בהזזה עם עכבר )גובה ההתקנה 3.
(על האילוסטרציה למטה

ניתן לכוון  )האובייקט מהמצלמה מרחק 4.
(  בהזזה עם עכבר על האילוסטרציה למטה

.יש לשים לב מה הגובה של האובייקט–

ניתן לכוון  )מותקנת המצלמה זווית שבה 5.
(בהזזה עם עכבר על האילוסטרציה למטה

אם ( תלוי בעדשה)זום של המצלמה 6.
:אז נראה סקלהווריפוקליתהעדשה היא 

נראה את התמונה המסמלת את האובייקט  7.
ולפי החדות שלה נוכל להבין איך נראה את  

האובייקט

כמה פיקסלים למטר נקבל לאובייקט  8.
(DORI)



Project Design Tool



Project Design Tool

dahuail.co.il-בוחרים מצלמה דרושה מהמחירון של בנדה 

dahuail.co.il
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4 א"תצ/הוספת תמונת רקע1.

לדוגמה אורך  )מידע קני הגדרת 2.
(במטרים של כניסה לחניה

ניתן להיעזר  )מצלמות בחירת 3.
(במחירון של בנדה

רכבים בשביל  הוספת אנשים 4.
סימולציה

שנבחרה  הגדרת מצלמה 5.
עדשה אם יש  /זווית/גובה)

(אופציות

מצלמה צפייה באובייקטים דרך 6.
סימולציה איך האובייקט יראה  )

דרך המצלמה במרחקים שונים  
(מהמצלמה

מצב צד על המצלמה שנבחרה7.

שנבחרה  המצלמה על -על מצב 8.
DORIכאן ניתן לראות את )

(בצבעים

JPEGתמונה או PDF-לייצוא 9.
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