
DMSS
אפליקציית בקרת מצלמות



DMSSאפליקציית 

אם רוצים לראות את האפליקציה  

הטלפון חייב להיות עם  –בעברית 

ממשק בשפה זו

מפעילים את  

DMSSהאפליקציה 
מוסיפים את ההתקנים  

או  XVR/NVRכגון 

מצלמת רשת



DMSSאפליקציית 

:אפשר להתחבר להתקן בכמה דרכים

ד"מסלהקיש ידנית 1.

לסרוק דרך המצלמה של הנייד את המדבקה של 2.

או את  ( במידה וזה מחובר אינטרנט)מקלט /המצלמה

(P2P)של ההתקן הווביקוד שרואים בממשק QRה
להכניס תמונה מגלריית תמונות שבה יש קידוד של  3.

.מסאותיסאו יותר וגם כולל 1מכשיר 
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יצוא שיתוף התקנים–DMSSאפליקציית 
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להקיש על סימון מרובעים להקיש על סימון שיתוף

רשימת  

התקנים  

שלי

לבחור התקנים רצויים וללחוץ  

"צור כרטיס התקן"על 

המשתמש בצד  

השני לא יידרש 

להכניס סיסמא  

כדי לייבא רשימת  
מכשירים

זה  " כן"אם לוחצים 

יאבטח את הייבוא 

במקום אחר עם  
סיסמא



יצוא שיתוף התקנים–DMSSאפליקציית 

זו התמונה ששולחים  

אחרDMSSלמשתמש 

כאן ניתן לייבא אותה ואז  

נראה את כל ההתקנים בלי  

להגדירם

גיבוי התקנים



הגדרת מסך כניסה–DMSSאפליקציית 
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חייבים 

להיות עם  

משתמש  

מוגדר
INLOGGED

במסך תצוגה מקדימה  

חייבים להגדיר את  

המצלמות ואת פריסתן  
בשלב הראשוני

לחיצה ארוכה  

כדי למחוק  

מצלמה לא 
רצויה



התראות  

שהתקבלו  

מהמצלמה הזו

DMSSאפליקציית 

הפעלת  

פלייבק 

מהערוץ הזה

מפעיל חלון בתוך חלון  

(הקטן זה זמן אמת)



מחליפים בין מצבים רק כדי 

לצפות באיכות טובה יותר  

. לפרק זמן קצר

אפשר לעשות הגדלה על * 

.אצבעות2י "אזור מסוים ע

:מחליפה ביןההחלפה 
Secondary Stream

-ל
Main Stream

השפעה ישירה על רוחב הפס  

kb/s-הנצרך ב

החלפה בין איכויות–DMSSאפליקציית 

צילום תמונה

בזמן אמת

הקלטת  

וידאו

בזמן אמת

הפעלת  

שמע

הפעלת  

כריזה

אם בצד המצלמה  * 
יש רמקולDVRאו 

אם בצד המערכת  * 

יש מיקרופון

מעבר  

למצלמה 

אחרת



DMSS–PLAYBACKאפליקציית 
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פרייםלעבור פריים 
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הוספת מצלמה לנגן במהירות מוכפלת
רצויה  



DMSS–PLAYBACKאפליקציית 

שומר תמונה  

באיכות של  

משני  סטרים

מה שרואים  )

(במסך

לוכד וידאו של מה שרואים  

(משניסטרים)במסך 

שם סימון של תחילת מקטע  

באיכות  NVR-וידאו ליצוא מה

ראשי  סטריםשל 
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שומר באיכות של 
MAIN STREAM

DMSS–PLAYBACKאפליקציית 



DMSS–PLAYBACKאפליקציית 

סינון אירועים  

גילוי  , תנועה)

חכם כגון זיהוי  

,  חציית קו, פנים

SMD)

בוחרים יום וסוגי אירועים  

–שנקלטו במצלמה זו 
שאותם רוצים לבדוק

האפליקציה תסנן ותציג רק 

את האירועים מסוג  

שבחרנו



קבצים השמורים–DMSSאפליקציית 

1

לחיצה  

ארוכה  

לבחירה
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יש לוודא שהתראות של  

האפליקציה לא חסומות  

ברמת מכשיר הטלפון

התראות–DMSSאפליקציית 
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ממתי לקבל  
התראות

עד מתי  

לקבל  
התראות



DMSS' באפSMDקבלת התראות 
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נקודות ליד  3לוחצים על 

ההתקן שרוצים לקבל  

ממנו התראות
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בוחרים התראות

מפעילים התראות  

ובוחרים איזה סוג 

התראה אנחנו מעוניינים  

לקבל



DMSS' באפSMDקבלת התראות 
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יש לבחור את סוג 

ההתראה שמעוניינים  

לקבל ולהפעיל את  

ההתראה


