
SMD
SMDהבדלים בין גילוי תנוע רגיל לבין גילוי תנועה של אנשים ורכבים 



SMD – SMART MOTION DETECTION

הגדרות שעושים בצד המצלמה עולות 
NVR-על הגדרות בצד ה
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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
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:SMDבאירוע של ( אזעקה)הפעלת מגע יבש 

במידה והגדרנו שאירוע של תנועה יפעיל מגע  

נוכל לראות שזה קורה בזמן אמת  ( 1)יבש 

(2)י צפייה באייקון "ע

2

הגדרת גילוי תנועה רגילה



יש לסמן את  NVR-בצד ה1.

"MOTION "  כדי שהוא יקליט כל

SMDאירוע של תנועה כולל 

NVRהגדרת גילוי תנועה רגילה בצד מקלט 
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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 * 

.SMDגילוי תנועה החכם רק על מקום שבו יבוצע משפיעים 

אזור ללא 

SMDגילוי 

SMDגילוי עם אזור 

SMD – SMART MOTION DETECTION

השארנו

ללא  אזור 

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



:דוגמה

צריך להקליט אירועים שבהם זוהו רק רכבים שנכנסו לחניה של 

.ולא אירועים שבהם רכבים העוברים בכביש( מסומן באדום)הבית 

את האזור שמעניין אותנוVideo Detection-במגדירים 

כל האירועים  מקבלים הקלטות -על רכבים בלבד SMDמפעילים 

.רכבים באזור המוגדרבהם גם זוהתה התנועה וגם היו 

.בלבדבנפרד אירועים שבהם היו רכבים ניתן יהיה לחפש 

SMD – SMART MOTION DETECTION
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SMD – SMART MOTION DETECTION

אירועיללא SMDאם רוצים שיוקלטו רק אירועים של -בכונן קשיח חסכון

VideoDetectionהרגיל  :

.ומעלים סף למקסימום0-רגישות למורידים 



חיפוש אירועים מוקלטים בצד המצלמה

חיפוש 

אירועי  

תנועה  

רגילה

חיפוש 

אירועים  

בהם  

הופיע רכב

חיפוש 

אירועים  

בהם הופיע  

אדם


