
דחיסה וקידוד
אפשרויות דחיסה  
וקידוד אות וידאו  
במכשירי הקלטה 
XVR/NVR



קידוד ודחיסה

?למה צריך דחיסת אות וידאו

(עלויות  אחסון)הקשיח במקום על כונן חסכון •

(עסקית/עומס על רשת הביתית)רשת הקטנת תעבורת •

חייבים  –הזמן ברוב המקרים התמונה שמגיעה ממצלמת האבטחה היא סטטית רוב •

".זמן המת"לנסות לחסך את ה

הווידאוזה בלי לעבד באופן משמעותי את איכות כל •

CODEC
Compressor דחיסה

Decompressor פיענוח

HEVC – High Efficiency Video Codec
AVC – Advanced Video CodecH.265(HEVC)

H.264(AVC)

64% 57%

4k (8m) HD ( מגה2)

0% 0%



בנושא  פרמטרים חיוניים 2חייבים להגדיר •

שההקלטה תתבצע נכון כדי קידוד ודחיסה 

:ובאופן חסכוני

באיזה  מסך שבו קובעים–יומן ההקלטות •

יוקלט כל ערוץתרחישים

מסך שבו קובעים  –מסך קידוד ודחיסה •

קידוד ודחיסה  , לכל ערוץ באיזה רזולוציה

יוקלט אות וידאו לכל תרחיש שקבענו  

"יומן ההקלטות"במסך 

קידוד ודחיסה בצד המקלט
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אות וידאו
(STREAM-סטרים)תעבורת רשת 

בצד הסטריםניתן לקבוע את הפרמטרים של 

איפה נעשה את לא משנה . NVRהמצלמה או 

זה נשנה הגדרות הוא מקום האחרון בו , ההגדרות

:כגוןהסטריםהפרמטרים של שיקבע את 

רזולוציה•

H.264או H.265דחיסה •
הסטריםרוחב פס המקסימלי של •

•FRAME RATE– לשנייהפריימיםמספר

קידוד ודחיסה בצד המקלט



קידוד ודחיסה בצד המצלמה

מסך הגדרות הפרמטרים  

.המצלמהבצד הסטריםשל 

ניתן לקבוע את ההגדרות  

.NVR-כאן או בצד ה
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(  SCHEDULE)ביומן ההקלטות 

מגדירים איזה תרחישים אנחנו מעוניינים  

.באיזה שעות וימים, להקליט

קידוד ודחיסה בצד המקלט

GENERAL– הקלטה רגילה בלי

להתייחס לתוכן המוקלט

MOTION–  הקלטה במידה והיה

בסטריםגילוי תנועה 

ALARM–  הקלטה במידה והיה קצר

בין המגעים של כניסות מגע יבש בצד  

NVR/XVR

:תרחישים



5

יומן ההקלטות

6 7 8 9

נכנסים להגדרות תזמון ההקלטה  : 1-3

(SETTINGS) , אחסון(STORAGE) , יומן הקלטות

(SCHEDULE.)

.בוחרים ערוץ שבו רוצים להגדיר מתי ואיך ייקלט: 4

שעות  , מגדירים לערוץ הנבחר באיזה ימים: 10

.הולך להיות מוקלטהוידאו-ותרחישים 

:התרחישים

,  (לא משנה מה רואה המצלמה)רגיל : 5

לפי הגדרות רגישות ואזורים  )גילוי תנועה כלשהי : 6

(בתמונה במסך אחר

קצר בין מגעים יבשים בפורטים של –אזעקה : 7

NVR/XVR.

יחדמתרחשים ( 6)( +7)כאשר שני התרחישים : 8

.  מצלמה מזהה תנועה+ כמו יציאה של גלאי נפח 

.רק שני אירועים בו זמנית יהיו טריגר להקלטה

זיהוי  /גלוי, כניסה לאזור, אנליטיקה כגון חציית קו: 9

.SMD, פנים
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סוגי תרחישים במסך חיפוש בחומר המוקלט

ניתן לראות למטה את כל 

המסננים של התרחישים 

שפורטו קודם על קו זמן 
.של ההקלטה



כאשר מוגדרים בו זמנית כמה תרחישים על  

זה לא אומר שהמכשיר יקליט -שעה /אותו יום

ויתפוס המון מקום )בו זמנית סטרימיםכמה 

אלא הוא ישנה את איכות  ( בכונן הקשיח

את מקטעי הזמן  NVRויסמן למקלט הסטרים

.שבהן התרחישים שהתגלו

GENERAL

MOTION

ALARM

MOTION & ALARM

INTELLIGENT

GENERAL

יומן ההקלטות

00:00 24:00

יום ראשון



קידוד ודחיסה בצד המקלט

1

2

3
נכנסים להגדרות הקידוד בהגדרות  : 1-3

(SETTINGS) , מצלמה(CAMERA) ,  קידוד

(ENCODE.)

.בוחרים ערוץ שבו רוצים להגדיר: 4

מעתיקים את ההגדרות האלה לשאר  : 5

. הערוצים אם יש צורך

מספר מצלמות  NVR-ייתכן שחיברתם ל* 

לכן חייבים  , אשר תמוכות ברזולוציות שונות

לבדוק שבכך אתם לא קובעים למצלמה של 

.  מגה2מגה לעבוד עם רזולוציה של 5

4
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דחיסה קבוע ומשתנה

CBR – Constant Bit Rate

VBR – Variable Bit Rate



SUBSTREAMקידוד ודחיסה של 

שמוזרם  ( SUBSTREAM)המשני סטריםגדרות המומלצות של ה

.SMART PSSאו לתוכנת /ו( DMSS)לאפליקציית משתמש קצה 

רצוי לקבוע פרמטרים כפי שמוגדרים כאן כדי לוודא שלא יהיה עומס  

.והמידע מהמצלמה יוצג ללא השהיה וקפיצות

.  ניתן להגדיר יותר מסטרים משני אחד-אם המצלמה תומכת 1.

זה שימושי אם רוצים להגדיר שני פרופילים ולקפוץ בין שניהם  

.בצורה קלה

.2265.Hמומלץ תמיד.

בנייד אין צורך ברזולוציה יותר גבוהה  DMSSעבור אפליקציית 3.

.פיקסלים אורך576רוחב על 704שזה 1D-מ

.לשנייהפריימים15-אין צורך ביותר מ4.

.5VBR- אם  )שינוי רוחב פס בהתאם לדינמיקה שהמצלמה רואה

(.רוחב פס יורד חזק–אין תנועה 

.הכי טובה–6איכות המומלצת היא 6.

.KBPS224-להגדיר את רוחב הפס המקסימלי ל–הכי חשוב 7.
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קידוד ודחיסה בצד המקלט

H.265תומך בדחיסה מסוג NVRאם המקלט 

יש תמיד לבחור את האופציה הזו כי היא  

בכונן  מקום 2תעבורה ברשת ופי 2חוסכת פי 

.H.264הקשיח מהדחיסה מסוג 

בהמשך מידע יותר מפורט על דחיסה והבדלים 

.בין שתי השיטות



קידוד ודחיסה בצד המקלט

יש לבחור את הרזולוציה שבה אנחנו רוצים  •

בהתאם ליכולות  )להקליט בכל ערוץ 

(המצלמה

לא חייבים לבחור כמובן את הרזולוציה  •

כך ניתן  )המקסימלית אם זה לא נדרש 

(לחסוך תעבורה ומקום בכונן קשיח



קידוד ודחיסה בצד המקלט

1

רצוי . לשנייה( תמונות)פריימיםקובעים כמות 1.

כמה שיש פחות זה חוסך  (. PAL)25לשים 

אבל כתוצאה הווידאו  , תעבורה ומקום אחסון

פריימיםנהיה יותר קופצני וייתכן שיפספסו 

חשובים

CBR: סוג הגבלת הרוחב פס2. – Constant Bit 

Rate אומר שלא משנה אם אנחנו מצלמים

משהו סטטי כמו ומוזיאון בלילה או רחוב הומה  

(.Kb/S)רוחב פס יהיה תמיד קבוע –אדם 

VBR(Variable Bit Rate )–  זה רוחב פס

דינמי שמשנה בהתאם לדינמיות של האזור  

כלומר אם המצלמה צופה על  . שמצלמים

.  רוחב פס יעלה–הרחוב ויש בו הרבה תנועה 

רוחב –אם הרחוב נהיה ריק ושום דבר לא זז 

.פס יורד משמעותית
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קידוד ודחיסה בצד המקלט

2

בוחרים  ( TYPE( )2)בסוג ( 1)בערוץ הנבחר 

 ,GENERAL, ALARM)לאיזה תרחיש 

MOTION )דחיסה/אנחנו רוצים להגדיר קידוד  .

אבל , כ ההדגרה היא זהה לכל התרחישים"בד

ישנה אפשרות להגדיר -כפי שניתן לראות 

שהמקלט ישנה את איכות ההקלטה בהתאם  

"  גילוי תנועה", "ברגיל"תרחשי )לתרחישים 

"(.  אזעקה"ו

דחיסה ורזולוציה יהיו  /קידוד-לכל תרחישים 

יקטן או יגדל ( Bit Rate)רק רוחב פס , זהים

.בהתאם לתרחיש

1

3



Bit Rate

רוחב פס

General

Motion

Alarm

זמן

General 1.5 kbps

Motion 2.5 kbps

Alarm 4 kbps

כל שלושת התרחישים מקבלים את אותן ההגדרות  

רק דבר . לשנייהפריימיםכמות , דחיסה, מבחינת רזולוציה

.רוחב פס–אחד משנה ביניהם 

א רוחב פס שונה שיעלה ויהיה בו יותר  "ניתן להגדיר לכ

.  מידע אם התגלה תרחיש מסוים

.CBR-כאשר קובעים הגבלת רוחב מומלץ לעבוד ב



פס של כל ערוץ רוחב 

קידוד ודחיסה

ניתן לראות במזמן אמת איך רוחב 

הפס משתנה בכל ערוץ בהתאם  

למה שרואה המצלמה ובהתאם  

להגדרות הערוץ



SMART CODEC
+(265.H)



I-FRAME
"  לא דחוס"פריים הראשוני ה

שמשמש כמקור שאליו מייחסים את  

שרצים אחריוהפריימיםכל שאר 



קידוד ודחיסה בצד המקלט

SMART CODEC(+265.H )– להוריד גם יכול

משמעותית את הרוחב פס וגם את המקום בכונן  

.קשיח

תפקיד פונקציה זו היא להוריד תדירות פריים  

לפריימיםשהוא הבסיס (I-FRAME)הכבד 

.  האחרים

תדירות  –אין שינוי במה שהמצלמה רואה אם 

יורדת דרסטית וזה חוסך  I-FRAMEשליחת 

.משמעותית מקום אחסון ותעבורה

הסכנה בעבודה עם מצב זה היא שיכול להיות  

שיהיה עיכוב של כמה שניות עד שהמצלמה תזהה  

.  I-FRAME-שיש שינוי בתמונה ויש לשלוח את ה

לירידה באיכות עד שלא הדבר יכול לגרום 

.מתחילה דינמיקה בתמונה הנקלטת

 *SMART CODEC במצב רקפעילVBR



קידוד ודחיסה בצד המקלט

רעש יכול להיות מקור לירידת  

מזהה  H.265+, איכות הדחיסה

י ניתוח  "ע" רעש"את הרעש כ

צמודים  בפריימיםפיקסלים 

.ומתעלם ממנו בתהליך הדחיסה



קידוד ודחיסה בצד המקלט

+265.H(SMART CODEC )דוחס כמה מה שסטטי בתמונה.



חסכון-קידוד ודחיסה 

של  החסכוןדוגמה לרמת 

+265.H  ביחס לשאר שיטות

הדחיסה



חסכון-קידוד ודחיסה 

H(SMART CODEC).265+רמות החיסכון של 



H.265 קידוד

דחוסה וקשה לזהות אלמנטים  תמונה 

חשובים

AIקידוד 

תמונה חדה באזורים החשובים 

(רכבים/אנשים)

AI CODEC-קידוד מושפע תוכן 

לתוכןדחיסת הווידיאו לרמה חדשה של קידוד מודע דאווה מעלה את •

•AI CODEC  יכול להעלות חזק את הדחיסה באזורים שונים ברמת פריים

יותר במקומות החשובים שבהם מזוהים  לייצר תמונה מפורטת בודד ויכול 

.אנשים או רכבים



נמצא AIקידוד 

היום רק במערכות  

( XVR)אנלוגיות 

ובקרוב מאוד זה 

יהיה במצלמות  

3מסדרה 



AI Coding : 3T

H.265 : 6T

H.264 : 12T

2MP / 8-ch

אחסון וידאו של חודש אחד

במקום אחסון ורוחב פס50%חוסך עד 

משופרAIקידוד


