
SMD
להתרעה על תנועה של  אנליטיקה

אנשים ורכביםרק

Smart 
Motion 
Detection



SMD - Smart Motion Detection

סינון מידע מיותר•

התרעה רק על אירועים רלוונטיים•
XVRהמובנה במצלמה או  AIעמוקהלמידה שימוש באלגוריתם •

אירועים  החיפוש מקל מאוד על •

הגדרות קלות

• Enable in only one step

• Real-time Alarm Push.

מסנן אזעקות שווא

• filter leaves, lights, pets and 

other disturbing objects

חיפוש מהיר של

אובייקט/אירוע

• Human & Vehicle optional 

• saving event retrieval time

הצגת אזעקות

NVR/DSS/DMSS alarm push



SMD +  סינון אזעקות שווא

סינון תנועת חיות

סינון תופעות לוואי של  

(רוח/גשם)מזג האוויר 

ומציאת בן אדם בפריים

דחיפת התראה על  

רכב או בן אדם

סינון מידע מיותר  

כגון שינוי תאורה

המצלמה מנסה -לאחר לכידה ולמידת התמונה של המצלמה בתווך הניטור •

להינעל רק על האובייקטים שהם רכב ובני אדם  

אמתדוחפת התראות בזמן •

חיות וחפצים, שינוי תאורה, האלגוריתם מאפשר לסנן התראות על תזוזת עלים•



SMDסוגי עבודה עם 

NVR  רגיל עם תמיכה בתצוגה

SMDוחיפוש אירועי 

3מצלמת רשת בודדת מסדרה 

(WIZSENSE )  ואלה התומכת

SMD-ב

3מצלמת רשת מסדרה 

(WIZSENSE )  ואלה

SMD-התומכת ב

I-NVR פנימית  אנליטיקהעם

SMD-ותמיכה ב

מצלמת רשת פשוטה

2I-XVR תצוגה  , באנליטיקהעם תמיכה

SMDוחיפוש אירועי 

HDCVIמצלמת אנלוגית 

כלשהי  



SMD- היקפיתהגנה

מסנן אזעקות שווא

טעיות זיהוי  

מיותרות

טעיות זיהוי  

חסרות

דיוק בזיהוי  

כלי רכב

דיוק בזיהוי  

בני אדם

< 1 %

< 2 % 9 5 %
> 9 7 %



האנליטיקהסוגי כלהגיון עבודה עם 

SMDפעילות הפונקציה תזמון 
(NVRלא משנה אם זה במצלמה או )

SMDשמירת אירועי 
(תמונות/וידאו)

התרעה על 
SMDאירועי 

(NVRברמת )



ממשק בצד  
המצלמה

SMD
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הפעלה של גילוי תנועה1.

יומן פעילות של גילוי2.

בין אירועיםמינימלי משך זמן 3.

הפעלה של הקלטה באירוע4.

כמות שניות בווידאו שיקדים לפני 5.

החומר נלקח או מכרטיס  . האירוע

-NVRזיכרון של המצלמה או מ
הפעלה של מגעים יבשים על  6.

המצלמה

זמן של הקיצור בין המגעים  7.

(סירנה)יבשים בכל אירוע 

משלוח מייל אם יש אירוע8.

יצירת תמונה מהאירוע9.

.כל אחד בצבע שלו. אזורים4הגדרת עד 

.א יש רגישות וסף התראה שונים"כשבכ

מה שאומר  , ניתן להגדיר כך שאזור מסוים בתמונה לא יהיה מסומן בכלל* 

.באזור זהSMDלא נקבל התראות באזור זה וגם זה לא יפעיל 

הגדרת גילוי תנועה רגילה בצד מצלמת רשת

!
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באירוע של ( אזעקה)סגירת מעגל של מגע יבש 

(:Video Detection)גילוי תנועה 

במידה והגדרנו שאירוע של תנועה יפעיל מגע  

י  "נוכל לראות שזה קורה בזמן אמת ע( 1)יבש 

(2)צפייה באייקון 

2

הגדרת גילוי תנועה רגילה
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הגדרת שמירת וידאו של אירועים בצד המצלמה
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י משיכת עכבר  "אזור ספציפי שניתן להגדיר ע1.

(ROI–Region Of Interest.)

שם אזור הנבחר2.

(שינוי בפיקסלים)רגישות לתנועה 3.

סף שבו יופעל אירוע בהתאם לגילוי תנועה4.

תצוגה גרפית המאפשרת להמיר תנועה  5.

לעוצמה

תצוגה גרפית של סף כל תנועה מעליו תצבע  6.

את הקו גילוי תנועה באדום ויפעיל אירוע

(האזורים4מבין )מחיקת כל האזור הנבחר 7.

מחיקת כל האזורים יחד8.

הגדרת גילוי תנועה רגילה
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 SMD–Smartהפעלה של לכידת תנועה חכמה 1.
Motion Detection

כסוג האובייקט שעבורו אנחנו רוצים לקבל  אדםבחירת 2.

.התראה

לקבל  רוצים כסוג האובייקט שעבורו אנחנו רכבבחירת 3.

.התראה

עוצמת רגישות בזמן גילוי האובייקטים האלה4.

(  Video Detection)אזורים שנגדיר בגילוי תנועה הרגיל * 

.SMDמשפיעים רק על מקום שבו יבוצע גילוי תנועה החכם 

אזור ללא 

SMDגילוי 

SMDגילוי עם אזור 

SMD – SMART MOTION DETECTION

השארנו

אזור ללא  

גילוי  

תנועה



SMD-כאשר עוברים למצב ה

יש חשיבות רק לאזורים, אין חשיבות לרגישות וסף

באזור זה –אם יש אזור מסוים שלא מכוסה בריבועים של גילוי 

SMDלא יופעל 

SMD – SMART MOTION DETECTION



חיפוש אירועים מוקלטים בצד המצלמה

חיפוש 

אירועי  

תנועה  

רגילה

חיפוש 

אירועים  

בהם  

הופיע רכב

חיפוש 

אירועים  

בהם הופיע  

אדם



ממשק בצד  

NVR

SMD



NVRהגדרת גילוי תנועה רגילה בצד מקלט 

2

1
(שינוי פיקסלים בתמונה)גילוי תנועה רגילה 

Video Motion Detection

בסימון של אירועים לתחילת הקלטה  

בנפרד  SMDאין אופציה לסמן 

SMDכי " MOTION"וחייבים לסמן 

.מבוסס על גילוי תנועה הרגיל

SMD–אדם אחרי למידה  /חיפוש אובייקטים רכב

של התמונה הסטטית מהמצלמה(AI)עמוקה 



NVRהגדרת גילוי תנועה רגילה בצד מקלט 

ניתן להפעיל יחד NVR-בצד ה

מסוג אנליטיקהרק SMDעם 

IVS(2( )כניסה  , חציית קו

שיכולה לעבוד ( לאזור ועד כמה
כל שאר  , SMD-במקביל ל

יכולות לעבוד לאהאנליטיקות

.בו זמנית על אותה המצלמה

את ישביתאם נפעיל אותן זה 
.  SMD-ה

3

1

2



NVRהגדרת גילוי תנועה רגילה בצד מקלט 

SMDהולכים להגדרת 1.

SMDהאנליטיקהבוחרים ערוץ שבו נפעיל את 2.

מפעילים אותה3.

בוחרים רמת רגישות לגילוי4.

בוחרים איזה מטרת אובייקט מעניין אותנו  5.

(אנשים או רכבים או שניהם)במצלמה זו 

שעות זה יעבוד  /בוחרים באיזה ימים6.

בוחרים האם אנחנו רוצים שאחד הממסרים של  7.

NVRבעקבות האירועיסגר

מחליטים איזה ערוץ יקליט בעקבות הגילוי  8.

אפשר גם כמה ערוצים כדי לקבל כיסוי מכמה  )

(.  זוויות
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:דוגמה

צריך להקליט אירועים שבהם זוהו רק 

מסומן  )רכבים שנכנסו לחניה של הבית 

ולא אירועים שבהם רכבים  ( באדום

.העוברים בכביש

את  Video Detection-מגדירים ב

האזור שמעניין אותנו

-על רכבים בלבד SMDמפעילים 

מקבלים הקלטות כל האירועים בהם  

גם זוהתה התנועה וגם היו רכבים  

.באזור המוגדר

ניתן יהיה לחפש בנפרד אירועים  

.שבהם היו רכבים בלבד

SMD – SMART MOTION DETECTION



(רכב/אדם)סוג אירוע –והכי חשוב , ערוץ, ניתן לחפש לפי תאריך

SMD–חיפוש אירועים

1

2

3

4



SMD – SMART MOTION DETECTION

גם אירוע  תמידמקליט NVR/XVRמקלט וידאו 

של גילוי תנועה הרגיל וגם בנוסף מאפשר  

כמו בשקף  )SMDלחפש בנפרד אירועי 

(. הקודם

יווצרוישנו מצב שבגלל דינמיקה של סביבה 

לדוגמה  . הרבה אירועים ללא אנשים או רכבים

.  בגלל סתם עלים זזים ברוח או שינויי תאורה

אם רוצים שיוקלטו רק -בכונן קשיח חסכון

Videoאירועיללא SMDאירועים של 
Detectionהרגיל  :

.ומעלים סף למקסימום0-רגישות למורידים 

אם אין בעיה של מקום בכונן הקשיח עדיף  * 

SMDכי אם -להשאיר הקלטת תנועה הרגילה 
.לא יהיה תיעוד לאירוע–לא יתפוס אירוע 



הקלטה ממשיכה–השבתת התראות באופן גלובלי 



DMSS' באפSMDקבלת התראות 

1

2

3

4

יש לוודא שהתראות של  

האפליקציה לא חסומות  

ברמת מכשיר הטלפון נקודות ליד  3לוחצים על 

ההתקן שרוצים לקבל  

ממנו התראות



DMSS' באפSMDקבלת התראות 
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יש לבחור את סוג 

ההתראה שמעוניינים  

לקבל ולהפעיל את  

ההתראה


