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פרק  .1אתחול NVR

 .1.אשף ההפעלה

אשף ההפעלה יעזור לך להגדיר את המערכת ולהפעיל את ה - DVRבמהירות.

 .1.1.1אשף ההפעלה
לחץ על אשף ההתחלה כדי להמשיך לשלב הבא

 .1.1.2תצורת רשת

אם אתה מתחבר לנתב המאפשר לך להשתמש בפרוטוקול  ,DHCPסמן את תיבת ה DHCP -המתאימה .הנתב יקצה
אוטומטית את כל פרמטרי הרשת עבור ה .NVR -אם הרשת מוגדרת באופן ידני ,הפרמטרים שלה מפורטים להלן:
כתובת  :IPכתובת ה IP -מזהה את ה NVR -ברשת .הוא מורכב מארבע קבוצות מספרים מ  0-עד  ,255המופרדות
בנקודות .לדוגמה."192.168.001.100" ,
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מסיכת רשת משנה :מסיכת רשת המשנה היא הגדרת רשת המגדירה את טווח כתובות ה IP -שניתן להשתמש בהם
ברשת .אם כתובת ה IP -נראית כמו רחוב ,אז מסיכת רשת המשנה נראית כמו שכונה שלמה .כתובת רשת המשנה
מורכבת גם מארבע קבוצות מספרים ,המופרדות בנקודות .לדוגמה."255.255.000.000" ,
שער :כתובת זו מאפשרת ל NVR -לגשת לאינטרנט .תבנית השער
הכתובת זהה לכתובת ה .IP -לדוגמה."192.168.001.001" ,
 DNS1 : DNS1 / DNS2הוא שרת ה DNS -הראשי DNS2 ,הוא שרת ה DNS -לגיבוי .בדרך כלל מספיק להגדיר.DNS1 -

פורט :
 :Web Portיציאת הרשת שבה תשתמש בכניסה ל NVR -מרחוק לדוגמה ,באמצעות ))Web client
אם פורט ( 80ברירת מחדל) כבר תפוס ביישומים אחרים ,שנה אותו.
 :Client Portזוהו פורט יציאה ישתמש  NVRכדי לשלוח מידע באמצעות (למשל באמצעות האפליקציה לנייד) .אם
פורט ברירת המחדל  9000כבר נלקח על-ידי יישומים אחרים ,נא שנה אותה.
יציאת  :RTSPזוהי היציאה שה NVR -יורשה לשדר הזרמה אמיתית למכשיר אחר(למשל באמצעות נגן מדיה)
 :UPNPאם ברצונך להיכנס מרחוק ל NVR -באמצעות  ,Web clientעליך להשלים את העברת פורטים בנתב( (Port
 .Forwardingהפוך אפשרות זו לזמינה אם הנתב שלך תומך ב .UPnP -במקרה זה ,אין צורך להגדיר העברה ידנית
של פורטים בנתב שלך .אם הנתב שלך אינו תומך ב ,UPnP -ודא שהעברת פורטים הושלמה באופן ידני בנתב.

 .1.1.3תאריך/שעה
תפריט זה מאפשר לך להגדיר את התאריך ,השעה ,פורמט התאריכים ,פורמט הזמן ,אזור הזמן (, NTPפרוטוקול זמן הרשת) ו (- DSTשעון קיץ(

תאריך ושעה
לחץ על סמל לוח השנה כדי להגדיר את תאריך המערכת הנוכחי

7

תאריך :לחץ על סמל לוח השנה כדי להגדיר את תאריך המערכת.
זמן :לחץ כדי להגדיר את זמן המערכת.
תבנית תאריך :בחר מתפריט  dropdownכדי להגדיר תבנית תאריך מועדפת.
תבנית שעה :בחר תבנית שעה בין  24Hourל.12Hour -
אזור זמן :הגדר את אזור הזמן הנכון.

NTP
 NTPמייצג את פרוטוקול זמן הרשת .תכונה זו מאפשרת לך לסנכרן את התאריך והשעה באופן אוטומטי ב NVR -דרך
האינטרנט .לכן NVR ,צריך להיות מחובר לאינטרנט.

סמן את התיבה " "NTPובחר את שרת .NTP

ST
שעון הקיץ ושעון קיץ.

שעון הקיץ :הפוך לזמין אם שעון קיץ ( )DSTנצפה באזורך.
היסט זמן :בחר את משך הזמן להיסט עבור שעון קיץ.
מצב זמן :בחר להגדיר את שעון הקיץ בשבועות או בימים.
שעת התחלה/שעת סיום :הגדר את תאריך ההתחלה ושעת הסיום לשעון קיץ.
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 .1.1.4מצלמת IP
תפריט זה מאפשר לך להוסיף מצלמות  IPל.NVR -

לחץ על חיפוש כדי לחפש את המצלמות  IPבאותה רשת .בחר את מצלמות ה IP -שברצונך להוסיף ולאחר
מכן לחץ על סמל

כדי להוסיף ל.NVR -

הזן את שם המשתמש והסיסמה של המצלמה כדי להוסיף את המצלמות.

9

באפשרותך גם ללחוץ על לחצן

כדי להוסיף מצלמת  IPבודדת לערוץ יחיד.

לחץ על לחצן חיפוש כדי לחפש מצלמות  IPולאחר מכן לחץ על אחת ממצלמת ה IP -ברשימת ההתקנים.
כתובת  : Domain/IPכתובת  IPאו שם של מצלמת ה IP -ברשת .
כינוי :שם מצלמת ה.IP -
מיקום :מיקום להצגת שם המצלמה על המסך.
פורט :יציאת מצלמת ה.IP -
פרוטוקול :בחר את הפרוטוקול של מצלמת ה IP -מהתפריט הנפתח.
שם משתמש :שם משתמש של מצלמת ה.IP -
סיסמה :הסיסמה של מצלמת ה.IP -
הצמדת ערוץ :בחר ערוץ  NVRשאליו ברצונך להצמיד את המצלמה .
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 .1.1.5דיסק

אם כונן ה HDD -מותקן ב NVR -בפעם הראשונה ,יש לפרמט אותו .בחר את כונן ה HDD -ולאחר מכן לחץ על לחצן
 Format HDD,כדי לפרמט את הכונן הקשיח.
 : Overwriteהשתמש באפשרות זו כדי להחליף את ההקלטות הישנות בכונן הקשיח כאשר הכונן הקשיח מלא.
לדוגמה ,אם תבחר באפשרות  7ימים ,רק  7הימים האחרונים ההקלטות יישמרו בכונן הקשיח .כדי למנוע קליטת
הקלטות ישנות ,בחר הפוך ללא זמין .אם השבתת פונקציה זו ,אנא בדוק את מצב ה HDD -באופן קבוע ,כדי לוודא
שכונן ה HDD -אינו מלא.
הקלט ב :ESATA -אם ה NVR -שלך מגיע עם יציאת  e-SATAבלוח האחורי ,באפשרותך לאפשר להקליט את הווידאו
לכונן .HDD e-SATA

 .1.1.6רזולוציה
בחר רזולוציית יציא התואמת למסך  .ה NVR -תומך בהתאמת רזולוציית היציאה באופן אוטומטי כך שתתאים
לרזולוציה הטובה ביותר של המסךבעת הפעלת המערכת.
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 .1.1.7תקציר
באפשרותך לבדוק את מידע סיכום המערכת שהגדרת באשף ההתחלה ולסיים את האשף.
סמן "אל תציג חלון זה בפעם הבאה" אם אין ברצונך להציג את אשף ההפעלה בעת אתחול מחדש של המערכת בפעם
הבאה .לחץ על לחצן סיום כדי לשמור ולצאת.
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 .1.1.8תצוגה בזמן אמת

כותרת המצלמה
כדי להציג את כותרת המצלמה
 :-Aזה מציין כי המצלמה מחוברת היא מצלמת .AHD
 :-Tזה מצביע על כך שהמצלמה המחוברת היא מצלמת TVI
 :-Cזה מציין שהמצלמה המחוברת היא מצלמת .CVI
 :- IPזה מציין כי המצלמה מחוברת היא מצלמת .IP
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סמלי מצב
סמל מצביע על כך שה NVR -מקליט כעת.
סמל זה מופיע כאשר המצלמה זיהתה תנועה.
הסמל מציין שהתקן האזעקה החיצוני קלט/פלט מופעל.
סמל זה מציין שגיאת כונן קשיח
סמל זה מציין שהכונן הקשיח אינו מפורמט.
סמל זה מציין שהכונן הקשיח מלא.
סמל זה מציין שהכונן הקשיח מוגדר לקריאה בלבד.

אובדן וידאו :המצלמה האנלוגית מנותקת.
אין מצלמה :מצלמת  IPמנותקת.
הפענוח נכשל :ה NVR -אינו תומך בסוג זה של תקן דחיסת מצלמת  ,IPאנא שנה לתקן דחיסת .H.264

לחץ כדי לפתוח את תפריט הוספה מהירה כדי להוסיף
מצלמת .IP
לחץ כדי לערוך הגדרות מצלמת ה IP -הנוכחית.

 .1.1.9סרגל הכלים המהיר לניהול המצלמה
בצפיית זמן אמת  ,לחץ על לחצן העכבר הימני במצלמה מחוברת כדי להציג את סרגל הכלים המהיר של המצלמה.

לחץ כדי לפתוח את תפריט הוספה מהירה כדי להוסיף מצלמת IP

לחץ כדי לערוך את מצלמת ה IP -הנוכחית.
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לחץ כדי להקליט את הערוץ באופן ידני באופן מיידי .אם ההקלטה הידנית נמצאת בתהליך ,הסמל יהיה בצבע
אדום .לחץ על פעם נוספת כדי לעצור את ההקלטה באופן הידנית.
לחץ כדי לשמור תמונת מצב של תמונת המצלמה הנוכחית .כדי להשתמש בפונקציה זו ,עליך להפעיל את
הפונקציה לכידת תמונות ידנית .לפרטים על הפעלת תצלום ידני ,ראה ,תמונות . 5.2.3.1
לחץ כדי להפעיל את ההקלטה של  5דקות האחרונות ערוץ זה
לחץ כדי להזין לוח הבקרה PTZ
לחץ כדי להגדיל את הערוץ .כאשר מופיע הסמל

 ,לחץ והחזק את הלחצן השמאלי של העכבר כדי לגרור את

האזור שבו ברצונך להגדיל.
לחץ כדי להתאים את צבע התמונה של הערוץ .ניתן להתאים את גוון ,הבהירות ,הניגודיות והרוויה של התמונה
משמש להעברת זרם הווידיאו בזמן אמת בין  HDל HD. SD -הוא פורמט הוידאו העיקרית SD ,הוא פורמט הוידאו המשנה
בזמן אמת.

 .1.1.10שורת המשימות

לחץ כדי לפתוח את תפריט התחלה.
לחץ כדי לבחור פריסה שונה עבור תצוגה חיה.

לחץ כדי לבחור פריסות נוספות עבור תצוגה חיה.

לחץ כדי להתחיל להציג ערוצים ברצף.
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הפעלה מהירה .באפשרותך לבחור להפעיל את ההקלטה
העדכנית ביותר עבור כל הערוצים מתחילת היום ,או לבחור את
ההפעלה מתוך  5sהאחרון 10s, 30s, 1 ,דקות 5 ,דקות
לחץ כדי לכוונן את עוצמת השמע.
לחץ כדי להעביר את כל ערוצי ה IP -בין המיינסטרים לזרם המשנה (לרזולוציית תצוגה חיה).
לחץ כדי לעבור בין תצוגה בזמן אמת  ,תצוגה מאוזנת או תצוגה חלקה.
מצבי אפקט הצפייה משפיעים רק על איכות הווידיאו בזמן אמת מבחינת
קצב סיביות וקצב פריימים ,אך אינם משפיעים על איכות ההקלטה.
כדי להפעיל או להפסיק הקלטה ידנית ואזעקה ידנית.
כדי להציג מידע על מערכת ,מידע על ערוץ ,פרטי הקלטה ומצב רשת.
סמל זה יופיע אם הרשת מנותקת.

.1.1.11

תפריט התחלה
בתפריט ההתחלה תוכלו לשנות משתמשים ,לחפש ולנגן הקלטות ,להיכנס לתפריט הגדרת המערכת ,לנעול
ולפתוח את המסך ,להפעיל ,לאתחל ולהתנתק.

כדי להחליף משתמש .כדי להפוך משתמשים מרובים לזמינים
נא ראה סעיף  5.6.3משתמשים מרובים
חיפוש והפעלה .ראה עוד על חיפוש פרק 6

הגדרות מערכת של , NVR ,ראה עוד בפרק  NVR 5הגדרות מערכת

נעילה וביטול נעילה של מסך .ראה סעיף 4.2.3.1
ביטול נעילה ונעילה מסך

כיבוי ,אתחול מחדש ויציאה ממערכת .ראה סעיף 4.2.3.2
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.1.1.11.1

ביטול נעילה ונעילת תצוגה

המסך יינעל למניעת גישה בלתי מורשית לתצוגת המסך אם ה NVR -אינו במצב תפריט במשך דקה אחת.
במידת הצורך ,באפשרותך גם לנעול את התצוגה באופן ידני
כדי לעשות זאת ,עבור אל תפריט התחלה ולאחר מכן לחץ על סמל

מסך הנעילה

כדי לנעול את המערכת באופן מיידי.
אם המערכת נעולה ,באפשרותך ללחוץ על סמל

בטל נעילה

כדי לבטל את נעילת המערכת להמשך פעולה.

.1.1.11.2

כיבוי

לחץ על כיבוי בתפריט התחלה וסמן את הפעולה הנוספת שברצונך לבצע .לחץ על לחצן אישור ,ומערכת
תדרוש להזין את סיסמת הניהול כדי לאשר את פעולה .
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אם תבחר באפשרות לצאת מהמערכת ,מסך הצפייה בשידור חי ייעלם .יהיה עליך להיכנס למערכת
לפעולות נוספות.
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פרק  .2התקנת מערכת NVR
באפשרותך להגדיר ב  NVRאת הערוצים ,הקלטות ,אזעקות ,רשת ,מכשירים ומערכת מתפריט התחלה  הגדרות.

.2.1

ערוץ

בתפריט זה ,ניתן להגדיר את המצלמה ,להגדיר את התצוגה של וידאו בזמן אמת ,מצלמות  ,IPלהגדיר את תמונת מצלמת ה ,IP -להגדיר את
פונקציית  ,PTZהגדרת תנועה ,אנליטיקה ועוד.

 .2.1.1ערוץ
 .2.1.1.1הגדרת ערוץ

כאן תוכל לבחור את סוג הערוץ עם אפשרויות אלחוטיות ודיגיטליות
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 .2.1.1.2מצלמה אלחוטית

תפריט זה יכול להגדיר את הפרמטרים של המצלמה האלחוטית .אם אין ערוץ מסוג המצלמה האלחוטית ,תפריט זה ריק.
לחץ על סמל סנכרון כדי להתחיל לשייך את המצלמה האלחוטית .לחץ על אקטיבציה כדי להפעיל
ולהציג את תמונת שידור חי במצלמה הנוכחית

 .2.1.1.3ערוצי IP

לחץ על חיפוש כדי לחפש במצלמות  IPמהרשת המקומית ,לחץ על הוסף כדי להוסיף מצלמת  IPבודדת ,לחץ על הוסף הכל כדי
להוסיף את כל מצלמות ה.IP -
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לחץ על לחצן חיפוש כדי לחפש במצלמות  IPולאחר מכן לחץ על אחת ממצלמת ה IP -ברשימת ההתקנים.

כתובת  : Domain/IPכתובת  IPאו שם מצלמת ה IP -ברשת
כינוי :שם מצלמת הIP -
מיקום :מיקום להצגת שם המצלמה על המסך.
פורט :פורט מצלמת הIP -
פרוטוקול :בחירת הפרוטוקול של מצלמת ה IP -מהתפריט הנפתח
שם משתמש :שם משתמש של מצלמת הIP -
סיסמה :הסיסמה של מצלמת הIP -
הצמדת ערוץ :בחר ערוץ של  NVRשאליו ברצונך להצמיד
הקצאה אוטומטית של  IPלמצלמות :מצלמת ה IP-שנוספה לא תוכל להתחבר אלא אם כן כתובת ה IP-שלה נמצאת
באותו סגמנט רשת כמו  .NVRבאמצעות תכונה זו ניתן להקצות מחדש את כתובת ה IP-לכל מצלמות ה IP-שנוספו.
מחיקת ערוץ  :בחר אחת או יותר ממצלמות ה -IPשנוספו ולחץ על כפתור זה כדי להסיר אותן.

לחץ על הרשימה הנפתחת של מצב מיתוג כדי לעבור בין מצב ידני  /אוטומטי של הוספתIPC.
לחץ על הרשימה הנפתחת של מצב  POEכדי לבחור מצב אוטומטי או מצבEPOE
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 .2.1.1.4ניהול פרוטוקול
באמצעות ניהול הפרוטוקול ,באפשרותך לערוך פרוטוקול  RTSPמשלך כדי לחבר מצלמת .IP

פרוטוקול מותאם אישית :המערכת תומכת ב 10 -אפשרויות פרוטוקול מותאמות אישית לכל היותר.
שם פרוטוקול :כדי לתת שם לפרוטוקול המותאם אישית שלך.
הפוך את תת-הזרם לזמין :סמן את התיבה אם ברצונך להפוך תת זרם לזמין.
סוג פרוטוקול :רק  RTSPזמין כעת.
פורט :הזן את יציאת  RTSPשל מצלמת ה.IP -
נתיב למשאב :הזן את כתובת ה RTSP -של מצלמת ה IP -שלך.

 .2.1.2חי
כדי לקבוע תצורה של פרמטרי מצלמה.

ערוץ :הצג שם ערוץ.
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ההתקנה
.
תוכנית ההתקנה :לחץ על סמל לתוך דף
▪
▪

בחר ערוץ
שם למצלמה

▪

תבנית תאריך להצגה עבור המצלמה (עבור מצלמת  IPבלבד)

▪
▪
▪
▪

תבנית זמן להצגה עבור המצלמה (עבור מצלמת  IPבלבד)
קצב רעננון של המצלמה (עבור מצלמת  IPבלבד)
בחר סוג מצלמה (אוטומטי )AHD, TVI, CVI ,עבור מצלמה אנלוגית
בחירת רמת ( AHD EQאיכות משופרת) תלויה בכבל הווידאו
המצלמה

▪
▪

בדוק את השור אם ברצונך להסתיר את התמונה החיה של ערוץ
זה כדי
כדי להציג את זמן המערכת במסך תצוגה חיה

▪

התאמת ערך הגוון לצבע התמונה

▪

התאמת הערך 'בהיר' לצבע התמונה

▪

התאמת הערך 'חדות' לצבע התמונה התאמת ערך הרוויה לצבע התמונה

▪

לחץ על ברירת מחדל כדי לטעון הגדרות ברירת מחדל ,לחץ על החל
כדי לשמור הגדרות ,לחץ על לחצנים ימניים של העכבר כדי לצאת.

 .2.1.3בקרת תמונה
תפריט זה מאפשר לך לשלוט בהגדרות התמונה עבור מצלמות  IPנתמכות.
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ערוץ :שם ערוץ.
תוכנית ההתקנה :לחץ על סמל לתוך דף

ההתקנה.

▪

בחר ערוץ לקביעת תצורה

▪

בחר את מצב סינון החיתוך המובנה הרצוי כדי להבטיח שהמצלמה פועלת
כראוי הן ביום והן בלילה.

▪

הגדרת זמן ההשהיה של החלפת IR-CUT

▪

בדוק כדי לאפשר היפוך עדשה והיפוך זווית

▪

הגדרת זווית ההטלה

▪

כדי להפוך פיצוי תאורה אחורית לזמין או ללא זמין

▪

בחר את רמת הפיצוי של התאורה האחורית

▪

כדי להפוך פונקציית הפחתת רעש תלת-ממדית לזמינה או ללא זמינה

▪

הגדרת רמת הפחתת הרעשים תלת-ממדית

▪

מתאים באופן אוטומטי את בהירות הווידאו ואת הניגודיות
בעת צילום בסביבות חשוכות עם מקורות אור בהירים.

▪

קבע את רמת הWDR-

▪

בקרת רווח אוטומטית)(AGC

▪

קביעת תצורה של איזון לבן

▪

הגדרת מצב התריס

▪

בחירת זמן החשיפה של המצלמה

▪

שימוש בסביבות מעורפלות כדי לשפר את איכות הווידאו
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( PTZ .2.1.4בקרת כיוון והגדלה(
תפריט זה מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות ( PTZפנורמה ,הטיה ,זום) עבור מצלמת כיפה

ערוץ :שם ערוץ
סוג האות :אנלוגי לערוצים אנלוגיים ,אנלוגי ודיגיטלי לערוצי .IP
פרוטוקול :בחר את פרוטוקול התקשורת בין המצלמה התומכת  PTZלבין  .NVRאם המצלמה שלך תומכת
בפונקציית ( ,UTC )Up the Coaxבאפשרותך לבחור  COAX1או  COAX2כדי להציג את תפריט המצלמה או לשלוט
בפונקציית .UTC PTZ
קצב שידור :קצב העברת המידע מה DVR -למצלמה עם פונקציית  .PTZוודא שהיא תואמת את רמת התאימות של
מצלמת ה. PTZ -
 .מאגר מידע  :StopBit /המידע בין המצלמה התומכת ב NVR -למצלמה התומכת ב PTZ -נשלח בחבילות נפרדות.
מאגר מידע מציין את הכמות ביטים שנשלחו ,בעוד  EndBitמציין את סוף החבילה ואת תחילת החבילה הבאה
(מידע) .הפרמטרים הזמינים עבור מאגר מידע הם.5 ,6 ,7 ,8 :הפרמטרים הזמינים עבור  StopBitהם  1או .2
שיווין  :לבדיקת שגיאות ,עיין בתיעוד של מצלמת  PTZשלך כדי להגדיר הגדרה זו.
שיוט :אפשר להשתמש במצב השיוט .כדי להשתמש במצב שיוט ,יש להגדיר מספר נקודות מוגדרות מראש.
כתובת  :הגדר את כתובת הפקודה של מערכת  . PTZיש לציין כי כל מצלמה התומכת ב PTZ-זקוקה לכתובת ייחודית
כדי לתפקד כראוי
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 .2.1.4.1בקרת PTZ
לאחר סיום הגדרת  ,PTZבאפשרותך להשתמש בפונקציה  PTZכדי לשלוט במצלמת ה PTZ -שלך.
 .1לחץ באמצעות לחצן השמאלי העכבר על הערוץ במסך התצוגה המקדימה בזמן אמת כדי לפתוח את סרגל הכלים המהיר של
המצלמה (לוח הבקרה המהיר של המצלמה) ובחר בסמל PTZ

.

 .2לוח הבקרה של  PTZיוצג.

פריט

תיאור

לא.
1

ערוץ

לחץ כדי לבחור את הערוץ של מצלמת .PTZ

2

קרוז

התחל  /עצור שייט  PTZבנקודות מוגדרות מראש .ודא שהיה לך הפוך לזמין
פונקציית השייט לערוץ זה ב .PTZ 5.1.4

3

UTC
תפריט

אם בחרת בפרוטוקול עבור ערוץ זה כ COAX1 -או  ,COAX2לחצן התפריט UTC
יוצג .לחץ על סמל זה כדי להזין תפריט  OSDשל  .UTCזהו גם לחצן אישור הבחירה
שלך בUTC OSD -
תפריט.

מהירות

כוונון מהירות הPTZ-

החלונית

 )Aלחץ על חץ הכיוון כדי לבחור את הכיוון של מצלמת PTZ
 )Bלחץ למעלה/למטה/חץ שמאלה/ימינה כדי להזיז את הסמן בתפריט  OSDשל
UTC

4

סמל

מהירות

5

'מצביע'
 )Cלחץ

6
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כדי לעבור למצב החלפה אוטומטית

 -זום +

זום

לחץ כדי להגדיל/להקטין.

 -פוקוס +

פוקוס

לחץ כדי להתאים את המוקד

 -איריס +

צמצם

לחץ כדי להתאים את הגדרת הצמצם

8

סך

מוגדרת
מראש
סך

7

9

לא.

לא.

10

זמן

זמן

11

שמר

שמר

12

הצית

13

למחוק

14

ללכת ל

להצגה או להסתרה של החלונית 'נקודות מוגדרות מראש'
הצגת המספר הכולל של נקודות מוגדרות מראש

מספר הנקודה המוגדרת מראש
הגדר את הזמן שהמצלמה תישאר בנקודה המוגדרת מראש
לחץ כדי לשמור את ההגדרות ואת הנקודות המוגדרות מראש
הזן את המספר של נקודה מוגדרת מראש ספציפית ,לחץ על לחצן זה כדי לזוז
מצלמת ה PTZ-לנקודה המוגדרת מראש
לחץ כדי למחוק את הנקודה המוגדרת מראש שנבחרה
לחצו כדי להגדיר נקודה מוגדרת מראש ספציפית במצלמת
 .PTZניתן להוסיף עד  255נקודות מוגדרות מראש עבור ה-
.NVR

 .2.1.5תנועה
תפריט זה מאפשר לך לקבוע תצורה של פרמטרי תנועה .כאשר התנועה זוהתה
על ידי מצלמה אחת או יותר ,ה NVR -שלך יתריע בפניך על איום פוטנציאלי בביתך .היא עושה זאת על ידי
שליחת התראה בדוא"ל עם תמונה מצורפת מהמצלמה לשימוש כהפניה (אם אפשרות זו מופעלת) ו/או שליחת
התראות דחיפה באמצעות האפליקציה לנייד.

תפריט ההתקנה :לחץ על סמל

27

להיכנס לדף ההתקנה

<Oqvkqp"F gvgevkqp"Ctgc
כברירת מחדל ,המסך כולו מסומן כאזור זיהוי תנועה (בלוקים אדומים).
אם ברצונך להשבית אותו באזור מסוים ,לחץ על הסמן על הרשת ולאחר
מכן גרור את העכבר כדי להדגיש את האזור הרצוי .לחץ לחיצה ימנית כדי
לחזור  Ucxgכדי להחיל את ההגדרות.
מתג:

הפוך זיהוי תנועה לזמין או ללא זמין.

רגישות :הגדר את רמת הרגישות .רמה  1רמת הרגישות הנמוכה ביותר
בעוד רמה  8היא רמת הרגישות הגבוהה ביותר.

 .2.1.6אזעקה
לחץ על לחצן אזעקה כדי לקבוע את התצורה של פונקציית האזעקה לזיהוי תנועה:

ערוץ :שם ערוץ
זמזם :ה NVR -יכול להשתמש בזמזם משלו כדי להשמיע את האזעקה .אפשר להגדיר את משך הזמן בשניות לזיהוי
תנועה.
אזעקה החוצה :תכונה אופציונלית .אם  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,באפשרותך להגדיר את תצורת
האזעקה
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זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן האזעקה החיצוני כאשר ישנו זיהוי תנועה .
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר זיהוי התנועה מופעל.

הקלטה לאחר התראה תנועה  :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה
המומלץ הוא  30שניות אך ניתן להגדיר אותו גבוה יותר עד  5דקות.
הצגת הודעה  :סמן את התיבה כדי להציג את הסמל

במסך התצוגה החיה במהלך זיהוי תנועה.

שליחת דוא"ל  :לאפשר ל  NVRלשלוח לך באופן אוטומטי דוא"ל בעת זיהוי תנועה
העלאת תמונת באמצעות  :FTPהעלאת תמונות אזעקה לשרת  FTPעם זיהוי תנועה .להפעלת  ,FTPראה סעיף .FTP 2.4.4
העלאת וידאו באמצעות  :FTPהעלאת סרטון אזעקה לשרת  FTPבמהלך זיהוי תנועה .להפעלת  ,FTPראה .FTP 2.4.4
מסך מלא  :אם פונקציה זו מופעלת ותזוהה תנועה בערוץ ,תראה את הערוץ במצב מסך מלא.

. 2.1.7חיישן אינפרא אדום פסיבי ()PIR

בתפריט אזעקות  ,PIRכאשר מופעלת אזעקה ,תישלח אזעקה בדוא"ל ובהודעת דחיפה.
זה פועל באותו אופן כמו בתפריט זיהוי תנועה.

תוכנית ההתקנה :לחץ על סמל לתוך דף
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ההתקנה.

<RKT "F g vgevkqp"Ctgc

כברירת מחדל ,המסך כולו מסומן כאזור זיהוי ( PIRבלוקים אדומים).
אם ברצונך להשבית זיהוי  PIRבאזור מסוים ,לחץ על הסמן ברשת ולאחר מכן גרור
את העכבר כדי לבחור את האזור .לאחר השלמת התצורה ,לחץ לחיצה
ימנית כדי לחזור או לחץ על " "Ucxgכדי לשמור את השינויים.

בורר :הפוך זיהוי  PIRלזמין או ללא זמין.
רגישות :הגדר את רמת הרגישות .רמה  1רמת הרגישות הנמוכה ביותר בעוד
רמה  8היא רמת הרגישות הגבוהה ביותר.

 .2.1.8פונקציות בלימה

כאן ניתן להגדיר את הפרמטרים הקשורים לאזעקת באמצעות סטרובוסקופ.
הגדרה :לחץ על סמל
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לתוך דף ההתקנה.

<F gvgttgpeg"Ctgc

כברירת מחדל ,המסך כולו מסומן כאזור זיהוי .אם ברצונך להשבית
זיהוי באזור מסוים ,לחץ על הרשת ולאחר מכן גרור את העכבר כדי
לבחור את האזור .לאחר השלמת התצורה ,לחץ לחיצה ימנית כדי לחזור
או הקש " Ucxgכדי לשמור את השינויים

מתג אור :הפוך או בטל התרעה על אור.
מתג סירנה :הפוך או בטל אזהרת סירנה.
רגישות :הגדר את רמת הרגישות .רמה  1רמת הרגישות הנמוכה ביותר בעוד רמה  8היא רמת הרגישות הגבוהה ביותר.

לוח זמנים :לחץ על סמל כדי לפתוח את דף

ההתקנה.

אם מרווח הזמן מסומן בכחול ,פירוש הדבר שהערוץ יפעיל את אזעקת ההרתעה עבור מרווח הזמן הזה.
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 2.1.9.אזורי פרטיות
תפריט זה מאפשר לך ליצור אזורי פרטיות אם ברצונך לטשטש חלקית חלק מסוים בתמונה .אתה יכול ליצור עד  4אזורי פרטיות
בכל גודל ובכל מקום בתמונת המצלמה .הפעל את אזור הפרטיות ובחר כמה אזורים אתה צריך .האזורים מוצגים כ"ריבוע אדום ".
לחץ על קצה התיבה האדומה וגדל אותה לכל גודל כדי ליצור אזור פרטיות.

הערה :אזורי הפרטיות שתגדיר יהיו בלתי נראים הן בצפייה חיה והן בהקלטת וידאו.
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 .2.1.10תכונות חכמות
תכונות חכמות נוספות הכוללות :זיהוי חדירה היקפית ,חציית קווים ,זיהוי אובייקטים קבועים ,זיהוי הולכי רגל ,זיהוי פנים,
ספירת צלבת.

( PID 2.1.10.1זיהוי חדירה היקפית)
פונקציית זיהוי חדירה היקפית מזהה אנשים ,רכב או אובייקטים אחרים שנכנסים ונשארים באזור וירטואלי מוגדר מראש ,וכמה
פעולות מסוימות ניתן לנקוט כאשר האזעקה מופעלת.
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ערוץ :בחר את הערוץ לחיבור לנקודת הגישה
בורר :הפיכת פונקציית  PIDלזמינה או ללא זמינה
זמזם :להשבית או להפעיל את הזמזם כדי להשמיע צליל אזעקה ב  40 ,20 ,10או  60שניות כאשר הזיהוי מופעל
רגישות :רמת הרגישות נעה בין  1ל  .4-ככל שהרגישות גבוהה יותר כך הזיהוי מוקדם
תסריט  :הגדרת תסריט כוללת בפנים ובחוץ .נא בחר את התסריט כך שתתאים למקום שבו מותקנת המצלמה.
הקלטה לאחר התראה :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר ישנו זיהוי מופעל
אזעקה החוצה :אם ה NVR -שלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,תוכל להגדיר את האזעקה לצליל.
הצג הודעה :האות " "Sתוצג על המסך כאשר מופעלת פונקציית חדירה היקפית PID
שלח דואר אלקטרוני :כאשר האזעקה מופעלת ,הודעת דוא"ל תישלח לחשבון מוגדר מראש
מסך מלא :כאשר זיהוי מופעל ,הערוץ יוגדל למסך מלא.
ערוץ הקלטות :בחירת הערוצים שאליהם תתבצע הקלטה כאשר הגלאי מופעל.
אזור :לחץ על[ ]Setupכדי לצייר את האזור הווירטואלי בתמונה מהמצלמה.

 .1בחר מספר כלל .זהו מספר אזור זיהוי המערכת .ניתן להגדיר עד  4אזורים.
 .2הפעל זיהוי בבורר כללים .
 .3בחר סוג כלל
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 :A→Bזיהוי תנועה רק מצד  Aלצד ;B
 : B→Aזיהוי תנועה רק מצד  Bלצד ;A
 : A→Bזיהוי תנועה לשני הכיוונים
 .4השתמש בעכבר כדי ללחוץ על  4נקודות בתמונת המצלמה כדי להגדיר אזור וירטואלי .אזור זה חייב להיות מצולע קמור .לא
ניתן לשמור מצולע קעור.
 .5לחץ על שמור כדי לשמור את השינויים
 .6אם אתה רוצה לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה
ארוכה על לחצן העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות אותו
 .7אם ברצונך להסיר את אחד האזורים ,לחץ על הריבוע האדום שבו ולחץ על כפתור הסר .לחץ על הסר הכול כדי להסיר את כל
האזורים.

( LCD 2.1.10.2זיהוי חציית קווים)
זיהוי חציית קווים מזהה אנשים ,כלי רכב או אובייקטים אחרים החוצים קו וירטואלי מוגדר מראש .כאשר מופעלת אזעקה ,ניתן
לבצע פעולות מסוימות.
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ערוץ :בחר את הערוץ שברצונך לקבוע את תצורתו
מתג :הפעלה או השבתה של זיהוי חציית קווים
זמזם :השתקה או הפעל את הבאזר כדי להשמיע אזעקה לאחר  40 ,20 ,10או  60שניות כאשר מופעל זיהוי.
רגישות  :רמת הרגישות נעה בין  1ל  .4-ככל שהרגישות גבוהה יותר ,כך קל יותר לפעול האיתור.
תסריט  :הגדרת תסריט כוללת בפנים ובחוץ .נא בחר את התסריט כך שתתאים למקום שבו מותקנת המצלמה
הקלטה לאחר התראה :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר ישנו זיהוי מופעל
אזעקה החוצה :אם ה NVR -שלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,תוכל להגדיר את האזעקה לצליל.
הצג הודעה :האות " "Sתוצג על המסך כאשר מופעלת פונקציית חדירה היקפית PID
שלח דואר אלקטרוני :כאשר האזעקה מופעלת ,הודעת דוא"ל תישלח לחשבון מוגדר מראש
מסך מלא :כאשר זיהוי מופעל ,הערוץ יוגדל למסך מלא.
ערוץ הקלטות :בחירת הערוצים שאליהם תתבצע הקלטה כאשר הגלאי מופעל.
אזור :לחץ על[ ]Setupכדי לצייר את האזור הווירטואלי בתמונה מהמצלמה.

 .1בחר מספר כלל .זהו מספר אזור חציית הקווים .ניתן להגדיר עד  4שורות לכל היותר.

 .2הפעל זיהוי בבורר כללים .
 .3בחר סוג כלל.
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 :A→Bזיהוי תנועה רק מצד  Aלצד ;B
 : B→Aזיהוי תנועה רק מצד  Bלצד ;A
 : A→Bזיהוי תנועה לשני הכיוונים
 .4לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות.

 .5אם ברצונך לשנות את המיקום או האורך של הקו ,השתמש בעכבר כדי להגדיר  2נקודות בתמונת המצלמה כדי להגדיר קו
וירטואלי .לחץ על שמור כדי לשמור את השינויים שלך.
 .6אם ברצונך לשנות את המיקום או האורך של שורה ,לחץ על הריבוע האדום שעליו ,צבע הקו ישתנה לאדום .לחץ והחזק את
לחצן העכבר השמאלי כדי להזיז את הקו ,או גרור בקצוות כדי לשנות את אורך או מיקום הקו.
 .7אם ברצונך להסיר את אחד הקווים מתמונת המצלמה ,לחץ על התיבה האדומה בשורה ולאחר מכן לחץ על לחצן הסר .לחץ
על הסר הכל ימחק את כל השורות.

( SOD 2.1.10.3זיהוי אובייקטים נייחים)
פונקציית זיהוי אובייקטים נייחים מזהה את האובייקטים שנותרו או אבדו באזור המוגדר מראש כגון המטען ,הארנק ,החומרים
המסוכנים וכו' ,וניתן לנקוט בסדרה של פעולות כאשר האזעקה מופעלת.

ערוץ :כדי לבחור את הערוץ שברצונך לקבוע את תצורתו
בורר :כדי להפוך את הפונקציה  SODלזמינה או ללא זמינה
זמזם :השתקה או הפעלת באזר כדי להשמיע אזעקה לאחר  40 ,20 ,10או  60שניות כאשר מופעל זיהוי.
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רגישות  :רמת הרגישות נעה בין  1ל  .4-ככל שהרגישות גבוהה יותר כך הזיהוי מוקדם יותר.
תסריט  :הגדרת תסריט כוללת בפנים ובחוץ .נא בחר את התסריט כך שתתאים למקום שבו מותקנת המצלמה
הקלטה לאחר התראה :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר ישנו זיהוי מופעל
אזעקה החוצה :אם ה NVR -שלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,תוכל להגדיר את האזעקה לצליל.
הצג הודעה :האות " "Sתוצג על המסך כאשר מופעלת פונקציית זיהוי אובייקטים נייחים
שלח דואר אלקטרוני :כאשר האזעקה מופעלת ,הודעת דוא"ל תישלח לחשבון מוגדר מראש
מסך מלא :כאשר זיהוי מופעל ,הערוץ יוגדל למסך מלא.
ערוץ הקלטות :בחירת הערוצים שאליהם תתבצע הקלטה כאשר הגלאי מופעל.
אזור :לחץ על [] Setupכדי לצייר אזור וירטואלי בתמונת המצלמה.

 .1בחר מספר כלל .זהו המספר של אזור זיהוי אובייקטים קבועים .ניתן להגדיר עד  4אזורים.
 .2הפוך את הזיהוי לזמין בבורר כללים .
 .3בחר סוג כלל.
 NVR : Legacyיזהה רק את האובייקטים שנשארו
 NVR : Legacyיזהה רק את האובייקטים האבודים.
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 NVR :Legacy & Lostיזהה אובייקטים שנותרו ואבדו.
 .4השתמש בעכבר כדי ללחוץ על  4נקודות בתמונת המצלמה כדי להגדיר אזור וירטואלי .אזור זה חייב להיות מצולע קמור .לא
ניתן לשמור מצולע קעור לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות שלך.
 .5לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות.
 .6אם ברצונך לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה
ארוכה על לחצן העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות את האזור.
 .7אם אתה רוצה לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה
ארוכה על לחצן העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות את האזור.

( PD 2.1.10.4זיהוי הולכי רגל)
פונקציית זיהוי הולכי רגל מזהה אנשים נעים באזור שנקבע מראש ,כאשר האזעקה מופעלת ,ניתן לנקוט במספר פעולות מסוימות

ערוץ :כדי לבחור את הערוץ שברצונך לקבוע את תצורתו
בורר :כדי להפוך את פונקציית  PDלזמינה או ללא זמינה
זמזם :השתקה או הפעלת באזר כדי להשמיע אזעקה לאחר  40 ,20 ,10או  60שניות כאשר מופעל זיהוי.
רמה :נמוכה ,בינונית וגבוה ,רמה נמוכה מומלצת לאיתור אובייקטים ממרחק רב .רמה גבוהה מומלצת לאיתור אובייקטים
מטווח קצר.
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תסריט  :הגדרת תסריט כוללת בפנים ובחוץ .נא בחר את התסריט כך שתתאים למקום שבו מותקנת המצלמה
הקלטה לאחר התראה :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר מופעל זיהוי הולכי רגל
אזעקה החוצה :אם ה NVR -שלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,תוכל להגדיר את האזעקה לצליל.
הצג הודעה :האות " "Sתוצג על המסך כאשר מופעלת פונקציית זיהוי אובייקטים נייחים
שלח דואר אלקטרוני :כאשר האזעקה מופעלת ,הודעת דוא"ל תישלח לחשבון מוגדר מראש
מסך מלא :כאשר זיהוי מופעל ,הערוץ יוגדל למסך מלא.
ערוץ הקלטות :בחירת הערוצים שאליהם תתבצע הקלטה כאשר הגלאי מופעל
אזור :לחץ על [] Setupכדי לצייר אזור וירטואלי בתמונת המצלמה.

 .1בחר מספר כלל .זהו מספר אזור איתור הולכי הרגל .ניתן להגדיר עד  4אזורים לכל היותר.
 .2הפוך את הזיהוי לזמין בבורר כללים .

 .3בחר סוג כלל .בפונקציה זו ניתן לבחור רק מצב רגיל (.(Normal
 .4באמצעות בעכבר כדי ללחוץ על  4נקודות בתמונת המצלמה כדי להגדיר אזור וירטואלי .אזור זה חייב להיות מצולע
קמור .לא ניתן לשמור מצולע קעור
 .5לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות שלך.
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 .6אם ברצונך לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה ארוכה על לחצן
העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות את האזור.
 .7אם ברצונך לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה ארוכה על לחצן
העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות את האזור.

( FD 2.1.10.5זיהוי פנים)
פונקציית זיהוי פנים מזהה את פניהם של אנשים נעים המופיעים באזור מוגדר מראש ,וניתן לנקוט בסדרה של פעולות
כאשר האזעקה מופעלת.

ערוץ :כדי לבחור את הערוץ שברצונך לקבוע את תצורתו
בורר :כדי להפוך את פונקציית  PDלזמינה או ללא זמינה
זמזם :השתקה או הפעלת באזר כדי להשמיע אזעקה לאחר  40 ,20 ,10או  60שניות כאשר מופעל זיהוי.
רמה :נמוכה ,בינונית וגבוה ,רמה נמוכה מומלצת לאיתור אובייקטים ממרחק רב .רמה גבוהה מומלצת לאיתור אובייקטים
מטווח קצר.
תסריט  :הגדרת תסריט כוללת בפנים ובחוץ .נא בחר את התסריט כך שתתאים למקום שבו מותקנת המצלמה
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הקלטה לאחר התראה :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר מופעל זיהוי הולכי רגל
אזעקה החוצה :אם ה NVR -שלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,תוכל להגדיר את האזעקה לצליל.
הצג הודעה :האות " "Sתוצג על המסך כאשר מופעלת פונקציית זיהוי אובייקטים נייחים
שלח דואר אלקטרוני :כאשר האזעקה מופעלת ,הודעת דוא"ל תישלח לחשבון מוגדר מראש
מסך מלא :כאשר זיהוי מופעל ,הערוץ יוגדל למסך מלא.
ערוץ הקלטות :בחירת הערוצים שאליהם תתבצע הקלטה כאשר הגלאי מופעל
אזור :לחץ על [] Setupכדי לצייר אזור וירטואלי בתמונת המצלמה.

 .1בחר מספר כלל .זהו מספר אזור איתור הולכי הרגל .ניתן להגדיר עד  4אזורים לכל היותר.
 .2הפוך את הזיהוי לזמין בבורר כללים .
 .3בחר סוג כלל .בפונקציה זו ניתן לבחור רק מצב רגיל (.(Normal
 .4באמצעות בעכבר כדי ללחוץ על  4נקודות בתמונת המצלמה כדי להגדיר אזור וירטואלי .אזור זה חייב להיות מצולע קמור.
לא ניתן לשמור מצולע קעור
 .5לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות שלך.
 .6אם ברצונך לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה ארוכה על לחצן
העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות את האזור.
 .7אם ברצונך לשנות את המיקום והצורה של האזור ,לחץ על הריבוע האדום באזור והגבולות שלו יהפכו לאדומים .לחיצה ארוכה על לחצן
העכבר תשנה את מיקום האזור .גרור את פינות האזור כדי לשנות את האזור.
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( CC 2.1.10.6ספירה צולבת)
פונקציהת ה) Cross-Countספירה צולבת) סופרת את מספר התנועות של אובייקטים או אנשים על פני קווים וירטואליים.

ערוץ :כדי לבחור את הערוץ שברצונך לקבוע את תצורתו
בורר :כדי להפוך את פונקציית  PDלזמינה או ללא זמינה
זמזם :השתקה או הפעלת באזר כדי להשמיע אזעקה לאחר  40 ,20 ,10או  60שניות כאשר מופעל זיהוי.
רמה :נמוכה ,בינונית וגבוה ,רמה נמוכה מומלצת לאיתור אובייקטים ממרחק רב .רמה גבוהה מומלצת לאיתור אובייקטים
מטווח קצר.
הקלטה לאחר התראה :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר מופעל זיהוי הולכי רגל
אזעקה החוצה :אם ה NVR -שלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,תוכל להגדיר את האזעקה לצליל.
הצג הודעה :האות " "Sתוצג על המסך כאשר מופעלת פונקציית זיהוי אובייקטים נייחים
שלח דואר אלקטרוני :כאשר האזעקה מופעלת ,הודעת דוא"ל תישלח לחשבון מוגדר מראש
מסך מלא :כאשר זיהוי מופעל ,הערוץ יוגדל למסך מלא.
ערוץ הקלטות :בחירת הערוצים שאליהם תתבצע הקלטה כאשר הגלאי מופעל
אזור :לחץ על [] Setupכדי לצייר אזור וירטואלי בתמונת המצלמה.
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 .1בחר מספר כלל .זהו מספר אזור איתור הולכי הרגל .ניתן להגדיר עד  4אזורים לכל היותר.
 .2הפוך את הזיהוי לזמין בבורר כללים .
 .3בחר סוג כלל
אובייקט :יספור עבור אובייקטים נעים בלבד.
הולכי רגל :יספור רק אנשים נעים.
 .4באמצעות עכבר לחץ על  2נקודות בתמונת המצלמה כדי להגדיר קו וירטואלי .מנקודה  Aלנקודה  Bתוגדר הכניסה ,מנקודה  Aלנקודה - B
היציאה.
 .5לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות שלך
 .6אם ברצונך לשנות את המיקום או האורך של הקו ,לחץ על הריבוע האדום בקו והוא יהפוך לאדום .לחיצה ארוכה על כפתור העכבר תאפשר
לשנות את מיקום הקו .גרור את קצוות הקו כדי לשנות אותו.

 .7אם ברצונך להסיר את אחת השורות ,לחץ על הריבוע האדום שבו ולחץ על כפתור הסר .לחץ על הסר הכל כדי להסיר את כל השורות.
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 2.1.10.7זיהוי צלילים

בעזרת זיהוי הקול ניתן להפעיל אזעקה תוך זיהוי עליית או ירידה בקול ,וניתן לבצע כמה פעולות מסוימות כאשר האזעקה
מופעלת
בורר :הפעלה או השבתה של זיהוי קול.
עלייה :הפוך זיהוי עליית קול לזמין או ללא זמין.
רגישות לעלייה :הגדר את רמת הרגישות .רמה  1רמת הרגישות הנמוכה ביותר בעוד שרמה  100היא רמת הרגישות
הגבוהה ביותר.
עוצמת צליל :הגדר את סף עוצמת הקול .ככל שהסף נמוך יותר ,כך הרגישות גבוהה יותר וההתראה תוצג מוקדם יותר.
 :Declineהפעל או השבת זיהוי שינוי קול.
רגישות לירידה :הגדר את רמת הרגישות של זיהוי הצליל ירידה .רמה  1היא רמת הרגישות הנמוכה ביותר ורמה  100היא
רמת הרגישות הגבוהה ביותר
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 2.1.10.8זיהוי סגירת עדשה

פונקציית זיהוי סגירת העדשה מזהה את סגירת העדשה בזמן אמת .כאשר האזעקה מופעלת ,ניתן לנקוט בפעולות מסוימות.
בורר :הפעלה או השבתה של פונקציה
רגישות :רמת הרגישות היא בין  1ל  ,6-ערך ברירת המחדל הוא  .4ככל שהרגישות גבוהה יותר ,כך הגילוי מוקדם יותר..

 2.1.10.9ניתוח חכם

ניתן לקבל תוצאות סטטיסטיקה ליום  /שבוע  /חודש  /שנה ליציאה  /כניסה
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 2.1.10.10לוח זמנים חכם

כדי להפעיל את הפונקציה החכמה ,עליך להגדיר לוח זמנים .לוח הזמנים יהיה פעיל תוך  24שעות למשך  7ימים.
כדי לקבוע לוח זמנים ,בחר ערוץ וסמן את החריצים הרצויים בעזרת הסמן .בלוקים כחולים בחריצי זמן מצביעים על כך
שגילוי חכם פעיל .לוח הזמנים תקף רק לערוץ שנבחר בכל פעם שתגדיר אותו .אם ברצונך להשתמש באותו
לוח זמנים עבור ערוצים אחרים ,השתמש בפונקציית העתקה .לחץ על שמור כדי לשמור את ההגדרות.
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 2.2הקלטה
תפריט זה מאפשר לך לקבוע את התצורה של פרמטרי ההקלטה

 2.2.1קידוד
תפריט זה מאפשר לך להתאים אישית את איכות הקלטת הווידיאו בעת ההעברה ברשת .בדרך כלל( Mainstream ,זרם
ראשי) קובע את איכות הקלטת הווידאו שיישמר בכונן הקשיח; ( Substreamזרם משנה) קובע את איכות הווידאו שנצפה
באמצעות גישה מרחוק ,כגון לקוח אינטרנט ו( CMS; Mobilestream-זרם נייד) קובע את איכות הווידאו שנצפה באמצעות
גישה מרחוק באמצעות מכשירים ניידים
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רזולוציה :פרמטר זה קובע את הרזולוציה של התמונה המוקלטת.
 :FPSפרמטר זה מגדיר את מספר פריימים לשנייה שה NVR -יקליט.
סוג קידוד וידאו :למצלמת  IPבלבד .ה NVR -תומך במצלמת  IPמסוג  H.264בלבד .אם תבחר  ,H.265מסך
התצוגה זמן אמת של ערוץ ה IP -יציג הודעת "שגיאת פענוח".
בקרת  :Bitrateבחר את רמת קצב תעבורה המתאים עבור רקע פשוט ,כגון קיר אפור .קצב תעבורה קבוע
(.)CBRמתאים עבור רקע מורכב יותר ,כגון תנוע ערה ברחוב ,מתאים קצב ,תעבורה משתנה (.(VBR
מצב קצב תעבורה  :אם ברצונך להגדיר את קצב תעבורה בעצמך ,בחר מצב המוגדר על-ידי המשתמש .אם
ברצונך לבחור את קצב הסיביות המוגדר מראש ,בחר מצב מוגדר מראש.
 :Bitrateפרמטר זה מתאים למהירות העברת הנתונים בה ישתמש  NVRלהקלדת וידאו .הקלטות המקודדות
בקצבי תעבורה גבוהים יותר ,יהיו באיכות טובה יותר.
שמע :הפוך שמע של מצלמה לזמין או ללא זמין.
 :I frame intervalהתאם את מרווח הפריים.
 :ETRזה מאפשר לך להגדיר פרמטרים שונים  bitstreamבמקרה של אזעקה ובמקרה של אין אזעקה.
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 2.2.2הקלטה
תפריט זה מאפשר לך לקבוע את התצורה של פרמטרי הקלטת הערוצים.

2.2.2.1

הקלטה

בורר הקלטה  :סמן את התיבה כדי לאפשר הקלטה בערוץ זה.

מצב זרם :מצב זרם :בחר את איכות ההקלטה .אם תבחר  ,Dualstreamהמערכת תקליט הן את הזרם הראשי והן את זרם המשנה.
הקלטה מוקדמת  :אם אפשרות זו מופעלת ,ה NVR -מתחיל להקליט מספר שניות לפני שמתרחש אירוע אזעקה .השתמש
באפשרות זו אם סוג ההקלטה הראשי מבוסס על תנועה או כניסה/יציאה.

 2.2.2.2לוח זמנים להקלטה
תפריט זה מאפשר לך לציין מתי  NVRצריך להקליט וידאו ,וקובע את מצב ההקלטה עבור כל ערוץ .הקלטת לוח זמנים מאפשרת
לך להגדיר את לוח הזמנים שלך בדיוק ליום או לשעה להקלטה רגילה (רציפה) ,הקלטת תנועה ,הקלטת אזעקה של כניסה /
יציאה והקלטה באמצעות יציאת אינפרא אדום (אם ה NVR-שלך תומך בפונקציה זו) .כדי להגדיר את מצב ההקלטה ,בחר תחילה
את המצב ( ,)Normal, Motion, IO, PIRולאחר מכן סמן את החריצים הרצויים עם הסמן .לוח הזמנים של ההקלטה תקף לערוץ
אחד בלבד .אם ברצונך להשתמש באותו לוח זמנים להקלטה עבור ערוצים אחרים ,השתמש בפונקציה העתק .לחץ על החל כדי
לשמור את ההגדרות .שלך.
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ערוץ :בחר את הערוץ כדי להגדיר את פרמטרי ההקלטה שלו.

רגיל :כאשר חריץ הזמן מסומן כירוק ,הדבר מציין את הערוץ מבצע הקלטה רגילה עבור משבצת זמן זו.
תנועה :כאשר משבצת הזמן מסומנת בצהוב ,הדבר מציין את הקלטת הערוץ רק כאשר תנועה מזוהה במהלך משבצת זמן זו.
 :IOכאשר חריץ הזמן מסומן באדום ,פעולה זו מציינת את הקלטת הערוץ רק כאשר החיישן מופעל במהלך משבצת זמן זו.
ללא רשומה :משבצת זמן המסומנת בשחור פירושה שאין הקלטה המתוזמנת עבור משבצת הזמן.
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 2.2.3לכידת תמונה
תפריט זה מאפשר לקבוע את התצורה של פונקציית לכידת התמונה.

2.2.3.1

לכידת תמונה

הפוך לכידה לזמינה  :הפוך לכידה אוטומטית לזמינה או ללא זמינה בערוץ.
סוג זרם :בחר את רזולוציית התמונה לפי זרם ראשי או זרם משנה.
מרווח זמן רגיל :מרווח זמן ללכידת תמונה בהקלטה רגילה
מרווח התראה :מרווח זמן ללכידת תמונה בעת תנועה ,אזעקת  IOאו  PIRמופעלים.
לכידה ידנית :הפוך לכידה ידנית לזמינה או ללא זמינה בערוץ.

2.2.3.2
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לוח זמנים ללכידה תמונה

ערוץ :בחר את הערוץ כדי להגדיר את פרמטרי הלכידה שלו.
רגיל :כאשר חריץ הזמן מסומן כירוק ,הדבר מציין את הערוץ מבצע לכידה רגילה עבור משבצת זמן זו.
תנועה אם החריץ מסומן בצהוב ,זה מצביע על כך שהתמונות מצולמות רק עם זיהוי תנועה במהלך פרק הזמן הזה
 :IOכאשר החריץ מסומן באדום ,זה מצביע על צילום תמונה רק כאשר מופעלת אזעקת כניסה/יציאה במהלך מרווח הזמן
ללא לכידה :חריץ זמן המסומן בשחור פירושו שהוא לא יצלם תמונות עבור חריץ הזמן ,אך תוכל ללכוד תמונות באופן ידני אם
תפעיל את פונקציית הלכידה הידנית בערוץ.

2.3

אזעקה
במקטע זה ,באפשרותך לקבוע את תצורת פרמטרי ההתראה.

 2.3.1תנועה
הפעולה זהה לפרק 2.1.6

. 2.3.2חיישן אינפרא אדום פסיבי)(PIR
תפריט זה מאפשר לך לקבוע תצורה של פרמטרים של התראות .PIR
ערוץ :שם ערוץ
זמזם :ה NVR -יכול להשתמש בזמזם הפנימי שלו כדי להפעיל התראה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר  PIRמופעל.
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRשלך תומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את תצורת האזעקה.
זמן נעילה  :כדי להגדיר את זמן האזעקה החיצוני כאשר  PIRמזוהה.
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר זיהוי  PIRמופעל.

הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה כדי להציג את סמל " "PIRבמסך התצוגה החיה כאשר ה PIR -מזוהה.
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שלח דוא"ל  :באפשרותך לאפשר ל NVR -לשלוח לך דוא"ל אוטומטי כאשר ה PIR -מזוהה.
העלאת תמונת  : FTPכדי להעלות תמונות התראה לשרת  FTPכאשר מזוהה  .PIRכדי להפוך  FTPלזמין ,נא ראה פרק .FTP 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPהעלאת סרטון התראה לשרת  FTPכאשר  PIRמופעל .להפעלת  FTPראה פרק FTP 2.4.4
מסך מלא :אם פונקציה זו מופעלת ו PIR -מזוהה בערוץ ,תראה ערוץ זה במסך מלא.

 I/O 2.3.1כניסה/יציאה
זוהי תכונה אופציונלית וזמינה אם ה  NVRתומך בחיישן כניסה/יציאה והוא מחבר התקני אזעקת כניסה/יציאה חיצוני

אזעקה :ערוץ I/O
סוג אזעקה :ישנם  3סוגי אזעקות לבחירתך :רגיל-פתוח ,רגיל-סגור וכבוי .בחר את המתאים לסוג החיישן שלך או בחר כבוי כדי
לכבות את הפונקציה
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .אפשר להגדיר את משך הצליל בשניות כאשר חיישן מופעל.
אזעקה  :סמן כדי לאפשר להגדיר התראה למכשיר אזעקה חיצוני לצפצף כאשר חיישן מופעל.
זמן נעילה :אתה יכול להגדיר כמה זמן הזמזם יישמע כאשר חיישן חיצוני מופעל (.)10s, 20s, 40s,d 60s
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר זיהוי התנועה מופעל.

הקלטת לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן תימשך הקלטת התראה כאשר האזעקה תסתיים ( ש  1 ,30דקות 2 ,דקות 5 ,דקות).
הצג הודעה :הצג את הודעות ההתראה על המסך בעת הפעלת החיישן.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר החיישן מופעל.
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מסך מלא  :כאשר החיישן מופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .I/Oכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .I/Oכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4

 2.3.4תכונות חכמות
( PID 2.3.4.1זיהוי מעבר היקפי)
כאן ניתן להגדיר את פונקציית אזעקת PID

ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .אפשר להגדיר את משך הצליל בשניות כאשר חיישן מופעל.
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  PIDמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה PID -מופעל.

הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  PIDמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  PIDמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .PIDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .PIDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  PIDמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.
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) LCD 2.3.4.2זיהוי חציית קווים)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה ) LCDזיהוי חציית קווים)
ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה LCD -מופעל
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  LCDמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה LCD -מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  LCDמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  LCDמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .LCDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .LCDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  LCDמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

( SOD .2.3.4.3זיהוי אובייקט נייח)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה (זיהוי אובייקט נייח)

ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה SOD -מופעל
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
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זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  SODמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה SOD -מופעל

הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  SODמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  SODמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .SODכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .SODכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  SODמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

( PD .2.3.4.4זיהוי הולכי רגל)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה (זיהוי הולכי רגל)
ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה PD -מופעל
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  PDמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה PD -מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
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הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  PDמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  PDמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .PDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .PDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  PDמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

( FD .2.3.4.5זיהוי פנים)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה ) FDזיהוי פנים)
ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה FD -מופעל
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  FDמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה FD -מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  FDמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  FDמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .FDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
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העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .PDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  PDמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

( FD .2.3.4.6זיהוי פנים)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה ) CCזיהוי פנים)
ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה CC -מופעל
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  CCמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה CC -מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  CCמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  CCמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .CCכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .CCכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  CCמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

( Sound Detection .2.3.4.7זיהוי צלילים)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה ) SDזיהוי צלילים)
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ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה SD -מופעל
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  SDמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה SD -מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  SDמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  SDמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .SDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .SDכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  SDמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

( Occlusion Detection .2.3.4.8זיהוי סגירת עדשה)
באפשרותך להגדיר את פונקציית התראה ) Occlusion Detectionזיהוי סגירת עדשה)
ערוץ :שם ערוץ
זמזם NVR :יכול להשתמש בזמזם הפנימי כדי להשמיע צליל אזעקה .ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר ה OD -מופעל

.

60

אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר  ODמופעל
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר ה OD -מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר  ODמופעל.
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר  ODמופעל.
העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה  .ODכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה  .ODכדי להפוך  FTPלזמין ,ראה פרק 2.4.4
מסך מלא  :כאשר החיישן  ODמופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.

 2.3.5חיבור PTZ
ניתן לקשר בין מצלמות  PTZוזיהוי תנועה ו/או זיהוי כניסה/יציאה ו  /או זיהוי  .PIRעם פונקציה זו ,באפשרותך לשנות את המיקוד של מצלמות PTZ
לנקודה מוגדרת מראש כאשר מתרחשת זיהוי תנועה או זיהוי כניסה  /יציאה
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בורר :הפוך את פונקציית קישור  PTZלזמינה או לא זמינה.
תנועה :זיהוי תנועה יפעיל את פונקציית  PTZאם היא מופעלת.
 :I/Oזיהוי כניסה  /יציאה יפעיל את פונקציית  PTZאם היא מופעלת..
 :PIRזיהוי  PIRיפעיל את פונקציית  PTZאם היא מופעלת.

 :PTZלחץ על סמל כדי

62

לשייך את מצלמות  PTZלנקודות מוגדרות מראש .ניתן לראות הגדרות שיוך  PTZבסעיף .2.1.4.1

 2.3.6חריגים
תפריט זה מאפשר להגדיר את סוג האירועים שברצונך שה NVR -יודיע לך.

סוג אירוע :בחר את סוג האירוע מהאפשרויות הבאות:
 אין שטח פנוי בדיסק :כאשר כונן קשיח מלא. שגיאת דיסק :אם כונן הקשיח אינו מזוהה כראוי. אובדן וידאו :אם מצלמה אינה מחוברת כראוי.בורר :סמן את התיבה כדי לאפשר ניטור אירועים..
זמזם :הגדר את משך הזמזם כאשר מתרחש אירוע (כבוי  10 /שניות  20 /שניות  40 /שניות  60 /שניות) .בחר כבוי כדי להשתיק
את הזמזם.
זמן נעילה  :זוהי תכונה אופציונלית .קבע כמה זמן תישמע אזעקה חיצונית ( 10שניות 20 ,שניות 40 ,שניות 60 ,שניות) ,אם המקליט
תומך בחיבור אזעקה חיצונית.
אזעקה החוצה :זוהי תכונה אופציונלית .לחץ כדי לאפשר את הפעלת מכשיר האזעקה החיצוני.
הצג הודעה :סמן את התיבה כדי להציג הודעה על המסך כאשר אין שטח בדיסק ,בשגיאת דיסק או באירוע אובדן וידאו.
שלח דואר אלקטרוני :אפשר ל NVR -לשלוח לך דוא"ל אוטומטי כאשר מתרחש אירוע.
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 2.3.7לוח זמנים לאזעקה
בתפריט זה ,ניתן להגדיר מספר לוחות זמנים ,כולל אזעקה החוצה ,דחיפה ,העלאת  ,FTPהעלאת ענן וזמזם.

ערוץ :בחר ערוץ להגדרת הפרמטרים שלו .כאשר נקודת זמן מסומנת בירוק ,המשמעות היא שהערוץ עבור נקודת זמן זו פועל.
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2.4

( AIבינה מלאכותית)

 2.4.1הגדרות
 2.4.1.1זיהוי פנים
בתפריט זה ,באפשרותך להגדיר את הפרמטרים הרלוונטיים של הפנים

לחץ על

להיכנס לממשק ההגדרות

הפעל או כבה את זיהוי הפנים
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ערוץ :בחירת ערוץ
מצב סנאפ :ישנו מצב סנאפצ'ט מתקדם (בחירת התמונה הטובה ביותר לשליחה מהרגע שהפנים הופכות לבלתי ניתנות לזיהוי),
מצב סנאפצ'ט חי (שליחה פעם אחד כשהפנים מופיעות ושלח שוב כשהיא נעלמת) מצב מרווח לצילומי תמונות
(הגדר את הזמן והמרווח לשליחת התמונה).
הצמד  :Numבמצב מרווח ,הגדר את מספר צילומי המסך לזיהוי פנים.
תדירות הצמדה  :תדירות הצמד :במצב מרווח ,הגדר את תדירות הצילום לזיהוי פנים.
החל מצב :הגדר את זווית הזיהוי ,כולל מצב פנים ,מצב ריבוי זווית ומצב זווית מותאמת אישית.
טווח גלילה :במצב זווית מתכווננת ,הגדר את טווח סיבוב הפנים.
 :Pitch Rangeבמצב זווית להתאמה אישית ,הגדר את טווח ההטיה של הפנים.
 :Yaw Rangeבמצב זווית להתאמה אישית ,הגדר את טווח ההשתקפות האופקית של הפנים.
תצוגה חזיתית/מוטי זווית ברירת מחדל :מחזירה את הגדרת הזוויות הראשיות והמרובות להגדרות ברירת המחדל.
איכות תמונה :הגדרת איכות התמונה ,דקה אחת 100 ,לכל היותר.
מיני פיקסל :הגדר את הגודל המינימלי של הפיקסלים המזוהים ,ניתן לזהות את הפנים רק אם הוא גדול מהפיקסל שהוגדר
הגדלת פנים :הגדר את הגודל המינימלי של הפיקסלים המזוהים ,ניתן לזהות את הפנים רק אם הוא גדול מהפיקסל שהוגדר
מצב זיהוי :קיימים שני מצבי זיהוי :מצב סטטי ומצב דינמי.
סוג כלל :סוג הכלל ,ישנם כללים מלבניים ולינאריים.
טווח זיהוי :תחת כלל המלבן ,הגדר את אזור הזיהוי .ניתן להתאמה אישית ,אזור ברירת מחדל במסך מלא.
 :Rule Typeתחת כלל הקו ,הגדר את כלל המעבר .עליך להדגיש בקו תחתון בתצוגה המקדימה מימין .כאשר הפנים חוצה את
הקו בהתאם לכללי הקבוצה ,הוא
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יזוהה.

 2.4.1.2זיהוי אדם וכלי תחבורה
בתפריט זה ,באפשרותך להגדיר את הפרמטרים לזיהוי סוג אדם וסוגי כלי תחבורה

לחץ על

להיכנס לממשק ההגדרות

בורר :הפעל או כבה את זיהוי אדם וכלי תחבורה

ערוץ :בחירת ערוץ
מצב סנאפ :מצב סנאפצ'ט ,כולל מצב ברירת מחדל (בוחר את התמונה האיכותית ביותר ממראה אנשים ומכוניות ועד היעלמותם מהמסגרת) ,מצב
בזמן אמת (שלח פעם אחת  -כאשר מופיעים פנים או מכונית והתמונה  70שוב  -כשהן נעלמות מהמסגרת) ומצב צילום אינטרוולים (הגדרת הזמן
ומרווח הצילומים).
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הצמד  :Numבמצב מרווח ,הגדר את מספר צילומי המסך לזיהוי פנים.
תדירות הצמדה  :תדירות הצמד :במצב מרווח ,הגדר את תדירות הצילום לזיהוי פנים..
פיקסל מינימלי :הגדר את תיבת הפיקסלים המינימלית לזיהוי ,וניתן לזהות אנשים וכלי רכב רק כאשר הם גדולים יותר מהפיקסל
המוגדר.
רגישות :הגדר רגישות ,דקה אחת 100 ,לכל היותר.
סוג זיהוי :הגדר את סוג הזיהוי :אדם ,רכב או הכל.
מצב זיהוי :ניתן להגדיר מצב סטטי או דינאמי.
טווח זיהוי :הגדר את טווח הזיהוי .זהו אזור ברירת מחדל להגדרות מסך מלא..

 2.4.1.3לוח זמנים

הגדר את לוח הזמנים כדי לזהות אנשים ,מכוניות ופנים .אם הוא נבחר ,הוא מופעל; אם הוא לא נבחר ,הוא כבוי.

 2.4.2זיהוי
 2.4.2.1תצורת דגם
בחר את מודל האלגוריתם .ישנם דגמי אלגוריתם מקומיים ודגמי(  IPCבחלק מהמכשירים אין מודלים של אלגוריתמים מקומיים והם זקוקים ל - IPCעם
דגמי אלגוריתם.
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 2.4.2.2ניהול מסדי נתונים
בתפריט זה ניתן להגדיר מסד נתונים לזיהוי פנים.

ייבוא מסד נתונים :ייבא קבוצות פנים למכשיר
גיבוי מסד נתונים :באפשרותך לייצא את כל הקבוצות ל .USB
באפשרותך להוסיף קבוצות פנים חדשות או למחוק קבוצות פנים קיימות.
הפוך לזמין  :הפעלה/ביטול של קבוצת הפנים.
עריכה :לחץ על ערוך כדי להיכנס לממשק קבוצת הפנים של העריכה.
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ייבוא :לחץ על ולאחר מכן בחר ( local storage deviceהתקן אחסון) ,היכנס לממשק כדי להוסיף פרצופים בודדים

בחר תאריך ,משך וערוץ ולאחר מכן לחץ על  Searchכדי לחפש פרצופים שנשמרו על ידי כל המכשירים בתקופה הנוכחית .אם בחרת פנים,
הגדר את ההתאמה ולאחר מכן לחץ על  Search.האדם המתאים לאדם שנבחר יימצא .בחר פנים באזור החיפוש ולחץ על  Deleteכדי להסיר
פנים מאזור החיפוש .בחר פנים ולחץ על אישור כדי להוסיף פנים לקבוצה.
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ניתן לערוך את פרטי הפנים בקטע מימין .לאחר העריכה ,לחץ על  Importכדי להשלים את הייבוא ולחץ על  Exitכדי לצאת
מהממשק..

לחץ על התקן אחסון חיצוני כדי להזין את הזיכרון החיצוני ובחר את הפנים שברצונך לייבא .השלבים זהים לייבוא הפנים
המקומיות
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 2.4.3אזעקה
 2.4.3.1זיהוי פנים
כאשר פרצוף מזוהה בקבוצת פנים ,ניתן לבצע מספר הגדרות אזעקה

אפשר התראה :אפשר אזעקה :הפעל או השבת אזעקה לזיהוי פנים.
מדיניות :קבע אסטרטגיה לקבוצות אנשים
דמיון :הגדרת תאימות
התראה :לחץ כדי
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להיכנס לממשק הגדרה

אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את הזמזם
זמן נעילה :הגדרת זמן האזעקה החיצוני כאשר מופעלת זיהוי פנים
שמירת פנים  :כשמזהים פנים ,הם נשמרים
שמור רקע :כשמזהים פנים ,תמונת התצוגה המקדימה נשמרת
הצג תמונה ממוזערת :כאשר פנים מזוהות בתצוגה המקדימה ,יופיע חלון מוקפץ עם תמונת מצב.
שלח דוא"ל :כאשר מזוהה פנים ,תמונת המצב תישלח לתיבת הדואר מוגדרת מראש
העלאת תמונת  :FTPכאשר מזוהה פנים ,התמונה תישלח לשרת  FTPלהגדרות ראה סעיף 。FTP 2.4.4
תמונה לענן :כאשר מזוהה פנים ,התמונה תישלח לשרת אחסון הענן המוגדר .Cloud 5.5.2
לוח זמנים להתראות :לחץ כדי

להיכנס לממשק לוח הזמנים של ההתקנה

סמן את פרק הזמן שבו ברצונך להפעיל את האזעקה ולחץ על  Exitכדי לצאת .לחיצה על  Apply Copyמשמשת להעתקה לערוצים אחרים.
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 2.4.3.2זיהוי אדם וכלי תחבורה

ערוץ :שם ערוץ
אזעקה החוצה :פונקציה אופציונלית .אם ה  NVRתומך בחיבור להתקן אזעקה חיצוני ,ניתן להגדיר את משך הזמזם בשניות כאשר
זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל.
זמן נעילה :כדי להגדיר את זמן ההתראה החיצוני כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל.
הקלטה :לחץ על סמל

ובחר אילו ערוצים ברצונך להקליט כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל

.
הקלטה לאחר :באפשרותך להגדיר כמה זמן לאחר התרחשות אירוע ה NVR -ימשיך להקליט .אורך ההקלטה המומלץ הוא 30
שניות אך ניתן להגדיר אותו עד  5דקות.
הצג הודעה :סמן את התיבה להצגת סמל " "Sבמסך תצוגה חיה כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל
שלח דוא"ל  :הגדר שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוגדרה מראש כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל
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העלאת תמונות  :FTPכדי להעלות תמונות לשרת  FTPכאשר מופעלת התראה כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל .כדי להפוך  FTPלזמין ,ראה
פרק 2.4.4
העלאת וידאו  :FTPכדי להעלות וידאו לשרת  FTPמופעלת התראה כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל .כדי להפוך  FTPלזמין,
ראה פרק 2.4.4

מסך מלא  :כאשר זיהוי אנשים וכלי תחבורה מופעל ,הערוץ המתאים יועבר למצב מסך מלא.
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 2.4.4סטטיסטיקה
 2.4.4.1זיהוי פנים וכלי תחבורה
בסטטיסטיקת פנים אפשר לספור את כל הפרצופים שזוהו לפרק זמן מסוים ולהציג אותם בצורה של גרף סטטיסטי.

לאחר בחירת קבוצות ,ערוצים ,תאריך ושעת סטטיסטיקה ,תוצאת הסטטיסטיקה תוצג ישירות .לחץ על ייצוא כדי לייבא את
הנתונים לדיסק U

 2.4.4.2זיהוי אדם ורכב
בסטטיסטיקה של אנשים וכלי רכב ,ניתן לספור את כל האנשים והרכבים שזוהו לתקופה מסוימת של זמן ולהציג אותם
בצורה של גרף סטטיסטי..

לאחר בחירת הקבוצות ,הערוצים ,התאריך והשעה של הסטטיסטיקה ,התצוגה של תוצאות הסטטיסטיקה תהיה זמינה ב-

.Intelligent
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. 2.5רשת
תפריט זה מאפשר לך להגדיר הגדרות רשת כגון  .PPPoE, DHCPהסוגים הנפוצים ביותר של רשתות הם  .DHCPרוב הסיכויים
שהרשת שלך היא  ,DHCPאלא אם כן הרשת מטופלת ידנית .אם אתה זקוק לשם משתמש לצורך אימות וסיסמה כדי לגשת
לאינטרנט ,בחר .PPPoE

 2.5.1כללי
2.5.1.1

כללי

אם אתה מתחבר לנתב מאפשר להשתמש ב ,DHCP -נא סמן את תיבת  .DHCPהנתב יקצה באופן אוטומטי את כל פרמטרי
הרשת עבור ה .NVR -אם הרשת מוגדרת באופן ידני ,הפרמטרים שלה מפורטים להלן::
כתובת  :IPכתובת ה IP -מזהה את ה NVR -ברשת .הוא מורכב מארבע קבוצות של מספרים בין  0ל  ,255-מופרדים על ידי
נקודות .לדוגמה."192.168.001.100" ,
 Subnet Mask :Subnet Maskהוא פרמטר רשת המגדיר טווח של כתובות  IPשניתן להשתמש בהן ברשת .אם כתובת IP
היא כמו רחוב שבו אתה גר אז  Subnet Maskהיא כמו שכונה .כתובת  Subnet Maskמורכבת גם מארבע קבוצות של
מספרים ,המופרדים באמצעות נקודות .לדוגמה."255.255.000.000" ,
 ::Gatewayכתובת זו מאפשרת ל NVR -לגשת לאינטרנט .התבנית של
כתובת השער זהה לכתובת ה .IP -לדוגמא ה'."192.168.001.001" ,
DNS1 : DNS2/ DNS1הוא שרת ה - DNSהראשי  DNS2,הוא שרת ה - DNSלגיבוי .בדרך כלל מספיק פשוט להיכנס ל DNS1
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PPPoE 2.5.1.2

זהו פרוטוקול מתקדם המאפשר ל NVR -להתחבר לרשת באופן ישיר יותר באמצעות מודם .DSL
סמן את התיבה "הפוך  PPPOEלזמין" ולאחר מכן הזן את שם המשתמש והסיסמה של .PPPoE
לחץ על החל כדי לשמור ,המערכת תאתחל מחדש כדי להפעיל את הגדרת .PPPoE
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2.5.1.3

הגדרות פורטים.

 : Web Portפורט רשת שבו תשתמש בכניסה ל NVR -מרחוק (לדוגמה ,באמצעות  .)Web Clientאם פורט ברירת המחדל 80
כבר נמצא בשימוש יישומים אחרים ,שנה אותו.
 :Client Portזוהי היציאה בה ישתמש  NVRכדי לשלוח מידע .אם פורט ברירת המחדל  9000כבר תפוסה על-ידי יישומים
אחרים ,נא שנה אותו.
פורט  :RTSPברירת המחדל הוא  ,554אם פורט ברירת המחדל  554כבר תפוס על-ידי יישומים אחרים ,שנה אותו
 :UPNPאם ברצונך להיכנס מרחוק ל NVR -באמצעות  ,Web Clientיש להשלים את הפניית פורטים  .הפוך אפשרות זו לזמינה
אם הנתב תומך ב .UPnP -צריך להפוך את  UPnPלזמין גם ב NVR -וגם בנתב .במקרה זה ,אין צורך להגדיר מחדש הפניה ידנית
של פורטים בנתב .אם הנתב שלך אינו תומך ב ,UPnP -ודא שהפניית הפורטים הושלמה באופן ידני
אסטרטגיית מיפוי :לאחר ההגדרה לידנית ,באפשרותך להגדיר באופן ידני את פורט חיצוני.
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DDNS 2.5.2
תפריט זה מאפשר לך לקבוע את התצורה של הגדרות  .DDNSה DDNS -מספק כתובת סטטית כדי לפשט את החיבור מרחוק
ל NVR -שלך .כדי להשתמש ב ,DDNS -תחילה יש לפתוח חשבון האינטרנט אצל ספק שירותי .DDNS

 :DDNSסמן את התיבה כדי לאפשר DDNS
 :Domainבחר את שרת  DDNSהמועדף (.)DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, DNSEXIT
שם משתמש וסיסמה :הזן את שם התחום שיצרת בדף האינטרנט של ספק שירותי  .DDNSזו תהיה הכתובת שתקליד בתיבת כתובת הURL -
כאשר ברצונך להתחבר מרחוק ל NVR -באמצעות מחשב .דוגמה פוקס.NVR.no-ip.org :
משתמש/סיסמה :הזן את שם המשתמש והסיסמה שהשגת בעת יצירת חשבון בדף האינטרנט של ספק שירותי
.DDNS

לאחר הזנת כל הפרמטרים ,לחץ על בדוק  DDNSכדי לבדוק את הגדרות  .DDNSאם תוצאת הבדיקה היא "הרשת אינה נגישה
או ש DNS -שגוי" ,נא בדוק אם הרשת פועלת בסדר ,או שפרטי  DDNSנכונים או לא.
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 2.5.3דוא"ל
תפריט זה מאפשר לך לקבוע את התצורה של הגדרות דואר לדוא"ל .נא השלם הגדרות אלה אם ברצונך לקבל את הודעות
המערכת לדוא"ל כאשר אזעקה מופעלת ,כונן קשיח מלא ,כונן קשיח נמצא במצב שגיאה או מתרחש אובדן וידאו.

2.5.3.1
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דוא"ל

לדוא"ל :סמן כדי להפוך לזמין.
הצפנה :הפוך לזמין אם שרת הדואר האלקטרוני שלך דורש אימות  SSLאו  .TLSאם אינך בטוח ,הגדר כ'אוטומטי'.
פורט  :SMTPהזן פורט  SMTPשל שרת הדואר האלקטרוני.
שרת  :SMTPהזן את כתובת שרת  SMTPשל הדואר האלקטרוני שלך.
שם משתמש :הזן את כתובת דוא"ל.
סיסמה :הזן את הסיסמה של דוא"ל.
מקלט  :3 ~ 1הזן את כתובת הדוא"ל שאליה ברצונך לקבל התראות על אירועים ממכשיר ה.NVR -
מרווח זמן  :קבע את תצורת מרווח הזמן בין הודעות דוא"ל ההודעות מה.NVR -
כדי לוודא שכל ההגדרות נכונות ,לחץ על בדוק דוא"ל .המערכת שולחת הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית לתיבת הדואר
הנכנס .אם התקבלה הודעה הדואר ,זה שתצורה נכונה .

2.5.3.2

לוח זמנים ל דוא"ל

עליך לקבוע את תצורת לוח הזמנים כדי ליישם באופן מלא את הודעת דוא"ל.

קודי הצבע בלוח הזמנים של הדואר האלקטרוני הם בעלי המשמעויות הבאות:
ירוק :חריץ לגילוי תנועה.
צהוב :חריץ לאזעקת כניסה/יציאה(אופציונלי).
אדום :חריץ לחריגה (כונן קשיח מלא ,שגיאת  HDDאו אובדן וידאו).
כחול :חריץ לזיהוי ניתוח חכם.
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FTP 2.5.4
תפריט זה מאפשר לך לאפשר לפונקציית  FTPלצפות ולהעלות את התמונות שצולמו מה NVR -להתקן האחסון באמצעות .FTP

 FTPהפוך לזמין :לחץ כדי להפוך את פונקציית  FTPלזמינה.
 IPשל שרת :הזן את כתובת ה IP-או את שם דומיין של שרת ה FTP-שלך.
יפורט :הזן את פורט  FTPעבור חילופי קבצים.
שם /סיסמה :הזן את שם המשתמש והסיסמה של שרת  FTPשלך.
 :Directory Nameהזן את שם הספרייה המהווה ברירת מחדל עבור חילופי קבצי .FTP
בדיקת  :FTPלחץ כדי לבדוק את הגדרות .FTP
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 2.5.5מסנן IP
סינון כתובות  IPמאפשר לך לאפשר רק כתובת  IPאחת כדי להיכנס למכשיר או להסיר כתובת  IPאחת כדי להיכנס למכשיר

עבור ( Restricted Typeסוג מוגבל) ,בחר ( Black Listרשימה שחורה) או ( White Listרשימה לבנה) הזן  ,IPלחץ על ( Single Addהוספה
יחידה) כדי להוסיף ( IPאו הזן קבוצת  IPעל-ידי לחיצה על ( Network Segment Addהוספת קטע רשת)) ברשימה השחורה או הלבנה.
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 2.6מכשיר
בחלק זה ניתן להגדיר את תפקודי הכונן הקשיח הפנימי..

 2.6.1דיסק
תפריט זה מאפשר לבדוק ולהגדיר את הכוננים הקשיחים הפנימיים .רק צריך לאתחל את הכונן הקשיח בהפעלה הראשונה וכאשר
מחליפים את הכונן הקשיח בכונן חדש..

 :Format HDDבחר את כונן ה HDD -שברצונך לפרמט ולאחר מכן לחץ על פירמוט כונן קשיח .כדי להתחיל בפירמוט ,יש להזין
את שם המשתמש והסיסמה ולאחר מכן ללחוץ על אישור כדי לאשר כדי להמשיך פירמוט.
 :ADD NetHDDהשתמש בפונקציה זו כדי להוסיף דיסק קשיח ברשת .לאחר קביעת התצורה של הדיסק הקשיח של הרשת (,)NAS
באפשרותך להתחבר ל NAS -דרך הרשת כדי להקליט הווידאו או התמונה מהערוץ אך ניתן לשמור את מסד הנתונים של AI Face
בדיסק הקשיח בלבד.
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 :Mounting typeקיימים שני סוגי חיבור NFS :ו NFS ..CIFS -אינו מצריך להזין את סיסמת חשבון  ,NASבעוד  CIFSמצריך להזין
את חשבון  NASואת הסיסמה.
שם משתמש :הזן את מספר החשבון של ( NASבמצב  ,NFSהוא אינו ניתן לבחירה).
סיסמה :הזן את הסיסמה עבור ( NASבמצב  ,NFSהיא אינה ניתנת לבחירה).
שרת  : IPהזן כתובת  IPשל .NAS
שם ספריה :הזן את התיקיה שבה ברצונך להזין את הנתונים בזיכרון .NAS
גודל דיסק :הגדר את גודל הדיסק הקשיח של הרשת.
בדיקה :אתה יכול לבדוק  NASאם הוא מחובר או לא .הוסף  :NetHDDלחץ
ולאחר מכן כדי להוסיף .NAS
 ::Overwriteהשתמש באפשרות זו כדי להחליף את ההקלטות הישנות בכונן הקשיח כאשר הכונן הקשיח מלא .לדוגמה ,אם
תבחר באפשרות  7ימים ,רק  7הימים האחרונים ההקלטות יישמרו בכונן הקשיח .כדי למנוע מחיקת הקלטות ישנות ,בחר מצב
כבוי .אם לכבות תכונה זו ,בדוק את מצב הכונן הקשיח באופן קבוע כדי לוודא שהוא אינו מלא .אם הכונן הקשיח מלא ,ההקלטה
תיפסק
הקלט ב :ESATA -תפריט זה מוצג רק אם ה NVR -שלך מצויד ביציאת  e-SATAבלוח האחורי .זה יאפשר לך להקליט קטעי וידאו
בכונן קשיח  e-SATAחיצוני כדי להגדיל את קיבולת הכונן הקשיח .אם פונקציית כתיבת  e-SATAמופעלת ,פונקציית גיבוי e-SATA
תושבת.
אם מקליט ה NVR-שלך תומך בהתקנה של כוננים קשיחים מרובים ,סמל

העריכה יופיע במערכת שלך ,אתה יכול ללחוץ עליו

כדי לערוך את הכונן הקשיח ,כפי שמוצג להלן:

סוג דיסק :קריאה-כתיבה ,קריאה בלבד וגיבוי.מצב קריאה-כתיבה הוא המצב הרגיל של  HDDלשמור או לחיפוש הקלטה או לנגנה .כדי למנוע
החלפת נתוני וידאו חשובים במהלך הקלטת חוזרת ,ניתן להגדיר את  HDDלמצב לקריאה בלבד .הכונן הקשיח לקריאה בלבד לא יוכל לשמור
ערך חדש .אתה עדיין יכול לצפות בהקלטות מה HDD -לקריאה בלבד להפעלה.
( Redundantגיבוי)  HDDניתן להשתמש בו כדי לגבות באופן אוטומטי את הקלטות הווידאו ל HDDלצורך כתיבה (קריאה וכתיבה) .אם מותקן
כונן קשיח גיבוי ,ניתן להגדיר את המערכת להקלטה ממצלמות במקביל הן ל  HDDהמקליט והן  HDDהגיבוי במקרה של כשל  HDDהראשי.
.
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 2.6.1.1קבוצת דיסקים
אם ה NVR -תומך בכוננים קשיחים מרובים ,ניתן להגדיר כוננים קשיחים בקבוצות שונות .קבוצות הדיסק הקשיח מאפשרות
לך לחלק הקלטות על פני מספר דיסקים קשיחים .לדוגמה ,תוכל להקליט ערוצים  1עד  4לכונן קשיח אחד ו  5-עד  8לכונן
קשיח אחר .זה יעזור להפחית בלאי בכוננים קשיחים ולהאריך את תוחלת החיים שלהם.

 .1השתמש ברשימה הנפתחת שליד סוג קבוצת דיסקים ) (Disk Group Typeכדי לבחור את סוג הקבוצה להגדרה.
 .2השתמש ברשימה הנפתחת שליד קבוצת דיסקים )(Disk Groupכדי לבחור קבוצה ספציפית מתוך סוג הקבוצה
 .3לחץ על התיבות ממוספרות המייצגות ערוצים להקלדת ערוצים ל HDD -בקבוצה שנבחרה.
 .4לחץ על החל כדי לשמור.

S.M.A.R.T 2.6.1.2
ניתן להשתמש בפונקציה זו להצגת מידע טכני אודות הדיסק הקשיח המותקן בתוך ה - NVR.תוכל גם להריץ בדיקה (שלושה סוגים זמינים) כדי להעריך
ולזהות שגיאות דיסק אפשריות
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 ) Whole Evaluation not passed, continue to use the diskהבדיקה המלאה נכשלה ,המשך להשתמש בדיסק) :
אם מסיבה כלשהי הדיסק הקשיח נכשל (לדוגמה ,סקטור אחד או יותר ניזוקו) ,תוכל לומר ל NVR -שלך להמשיך ולשמור
בדיסק.
( Self-check Typeסוג בדיקה עצמית) :קיימים שלושה סוגים זמינים:
קצר :בדיקה זו מאמתת רכיבים עיקריים של הכונן הקשיח כגון ראשי קריאה/כתיבה ,אלקטרוניקה וזיכרון פנימי.
ארוך :זהי בדיקה ארוכה יותר המאמת את האמור לעיל ,כמוכן מבצעת סריקת שטח דיסק כדי לחשוף אזורים בעייתיים
(אם בכלל) ומבצע את ההעברה של סקטורים פגומים.
( Conveyanceשינוע) :זוהי בדיקה מהירה אשר בודקת את הביצועים של חלקים מכניים של הכונן הקשיח.
הערה :במהלך הבדיקה  NVRשלך ימשיך לפעול כרגיל .אם  S.M.A.R.Tמזהה שגיאת דיסק קשיח ,תוכל להמשיך להשתמש
בדיסק הקשיח ,אך קיים סיכון לאובדן נתונים .מומלץ להחליף את הכונן הקשיח בכונן חדש.
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 2.7מערכת
שנה מידע כללי על המערכת כגון תאריך ,שעה ואזור ,ערוך סיסמאות ,הרשאות ועוד..

 2.7.11כללי

שם המכשיר :הזן את השם הרצוי עבור ה .NVR -השם יכול לכלול הן אותיות והן מספרים.
מזהה התקן :הזן את המזהה הרצוי עבור ה .NVR -מזהה ההתקן משמש לזיהוי ה ,NVR -וניתן להרכיבו רק ממספרים.
לדוגמה ,שני  NVRמותקנים באותו מקום ,מזהה ההתקן הוא  000000עבור אחד מ ,NVR -ו 111111 -עבור  NVRאחר .כאשר
רוצים להפעיל את ה NVR -עם שלט רחוק ,שני ה NVR -עשויים לקבל את האות מהבקר ולפעול בו-זמנית .אם ברצונך לשלוט רק
ב NVR -באמצעות מזהה  ,111111באפשרותך להזין את מזהה ההתקן  111111בדף הכניסה עם בקר מרוחק לפעולות נוספות.
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שפה  :בחר את השפה שבה אמור להציג את תפריט המערכת .מספר שפות זמינות.
תבנית וידאו :בחר את תקן הווידאו המתאים עבור האזור שלך.
 :Menu Timeoutsלחץ/י על התפריט הנפתח כדי לבחור את השעה שבה ה NVR-ייצא מהתפריט הראשי במצב של חוסר
פעילות .באפשרותך גם להפוך זאת ללא זמין על-ידי בחירה באפשרות "כבוי" (הגנת הסיסמה תהפוך ללא זמינה באופן זמני).
אשף הצגת :לחץ על תיבת הסימון אם ברצונך להציג את אשף האתחול בכל פעם שתפעיל או אתחל מחדש את ה.NVR -

2.7.1.2

תאריך ושעה

תאריך ושעה
תאריך :לחץ על סמל לוח השנה כדי לשנות את התאריך.
זמן :לחץ על תיבת הדו-שיח כדי לשנות את השעה.
תבנית תאריך  :בחר את תבנית התאריך המועדפת.
תבנית שעה :בחר את תבנית השעה המועדפת.
אזור זמן :בחר אזור זמן הרלוונטי לאזור או לעיר שלך.

הפונקציה ( NTPפרוטוקול זמן רשת) מאפשרת ל NVR -שלך לסנכרן באופן אוטומטי את השעון שלו עם שרת זמן .זה נותן לו את
היכולת כל הזמן יש הגדרת זמן מדויקת ( NVRשלך יהיה מסונכרן מעת לעת באופן אוטומטי).
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בדוק כדי לאפשר את  ,PVRובחר ,Ugtxgt " Cf f tguuu
לחץ על עדכון עכשיו כדי לסנכרן באופן ידני את התאריך והשעה.
לחץ על  {Cr r nכדי לשמור את ההגדרות שלך.
כאשר פונקציית  NTPמופעלת ,המערכת תתעדכן ב00:07:50 -
ליום ,או בכל פעם בעת הפעלת המערכת.

הפונקציה ( DSTשעון קיץ) מאפשרת לך לבחור את משך הזמן ששעון הקיץ גדל על-ידי יו אזור הזמן או האזור הספציפיים שלך.

הפוך את שעון הקיץ לזמין :אם שעון הקיץ חל על אזור הזמן או האזור שלך ,בדוק אפשרות זו כדי להפוך לזמין.
 :Time Offsetבחר את משך המעבר לשעון קיץ באזור הזמן שלך .זה מתייחס להפרש דקות בין הזמן העולמי ( )UTCלבין הזמן
המקומי
הפוך  DSTלזמין  :באפשרותך לבחור מתי שעון הקיץ מתחיל ומסתיים:
שבוע :בחר את החודש ,יום ושעה מסוימים כאשר שעון הקיץ מתחיל ונגמר .לדוגמה ,בשעה  2ביום ראשון הראשון של חודש
מסוים.
תאריך :בחר את תאריך ההתחלה (לחץ על סמל לוח השנה) ,תאריך ושעת הסיום כאשר שעון הקיץ מתחיל ומסתיים.
שעת התחלה  /שעת סיום :הגדר את שעת ההתחלה ושעת הסיום עבור שעון קיץ.

91

 2.7.1.3הגדרות יציאת וידאו
תפריט זה מאפשר לך לקבוע תצורה של פרמטרי יציאת וידאו.

יציאת הוידאו :כדי לבחור את אפשרויות יציאה :
 LIVE-OUTמשמש לקביעת התצורה של פרמטרי יציאות העיקריות.

 2.7.2ריבוי משתמשים
תפריט זה מאפשר לך לקבוע את תצורת שם המשתמש ,הסיסמה והרשאת המשתמש.

המערכת תומכת בסוגי החשבונות הבאים:
•  — ADMINמנהל מערכת  :למנהל המערכת יש שליטה מלאה במערכת ,והוא יכול לשנות הן את סיסמאות
•

המנהל והן את סיסמאות המשתמש ולהפוך הגנה באמצעות סיסמה לזמינה/ללא זמינה.
 — USERמשתמש רגיל:למשתמשים יש גישה רק לצפייה חיה ,חיפוש ,הפעלה ופונקציות אחרות .באפשרותך להגדיר
חשבונות משתמשים מרובים עם רמות שונות של הרשאות למערכת.
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2.7.2.1

שינוי סיסמה

כדי לשנות את הסיסמה עבור מנהל המערכת או חשבונות המשתמש ,לחץ על הסמל עריכת משתמש .הסיסמה צריכה
להיות מינימום של  8תווים והיא יכולה להכיל תערובת של מספרים ואותיות .הזן שוב את הסיסמה החדשה כדי לאשר ולאחר
מכן לחץ על שמור כדי לשמור את הסיסמה החדשה ,תידרש להזין את הסיסמה הישנה שלך כדי לאמת.

הפוך סיסמה לזמינה :מומלץ מאוד להפוך את הסיסמה לזמינה כדי להגן על פרטיותך .אם ברצונך להשבית את הגנת

הסיסמה ,ודא שה NVR -שלך ממוקם במקום מאובטח.
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 2.7.2.2הוספת משתמשים חדשים

.1

בחר אחד מחשבונות המשתמשים שאינו זמין כעת ,לחץ על סמל

.2

בחר הפעל מהרשימה הנפתחת לצד הפעלת משתמשים.

.3
.4
.5
.6
.7

לחץ על השדה לצד שם משתמש כדי לשנות את שם המשתמש
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לעריכת משתמש.

בחר הפוך לזמין מהרשימה הנפתחת הפוך סיסמה לזמינה.
לחץ על השדה לצד סיסמה כדי להזין את הסיסמה הרצויה.
לחץ על השדה לצד אישור כדי להזין מחדש את הסיסמה.
לחץ על שמור .תידרש להזין את סיסמת הניהול שלך כדי לבצע אימות.

 2.7.2.3הגדרת הרשאות משתמש
חשבון מנהל המערכת הוא החשבון היחיד בעל שליטה מלאה בכל פונקציות המערכת .באפשרותך להפוך גישה לזמינה או ללא
זמינה לתפריטים ולפונקציות מסוימים של כל חשבון משתמש.

 .1לחץ על סמל

העריכה תחת טבלת הרשאות :

 .2סמן את התיבות לצד היכולות הספציפיות שהמשתמש צריך לגשת אליהן .לחץ על הכל כדי לסמן את כל התיבות .לחץ על נקה כדי
לנקות את הסימנים .לחץ על שמור כדי לשמור שינויים
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2.7.3

אחזקה

בסעיף זה ,ניתן לחפש ולהציג את יומן המערכת ,לטעון הגדרות ברירת מחדל ,לשדרג את המערכת ,לייצא ולייבא פרמטרי
מערכת ואתחול מחדש אוטומטי של המערכת.

 2.7.3.1יומן רישום
יומן המערכת מציג אירועי מערכת חשובים ,כגון התראות תנועה ואזהרות מערכת .באפשרותך ליצור בקלות קובץ גיבוי
של יומן המערכת למשך פרק זמן מוגדר לכונן הבזק מסוג .USB
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חיפוש וגיבוי יומן (:)Log Searching and Backing Up
.1
.2
.3
.4
.5

לחץ על השדה לצד תאריך התחלה ושעת התחלה כדי לבחור את תאריך ושעת ההתחלה עבור החיפוש מלוח
השנה שעל המסך.
לחץ על השדה לצד תאריך סיום ושעת סיום כדי לבחור את תאריך ושעת הסיום עבור החיפוש מלוח השנה שעל
המסך.
בחר את סוג האירועים שברצונך לחפש מהלכה הנפתחת לצד סוג יומן הקלטה  ,או בחר הכל כדי לראות את יומן
המערכת כולו עבור פרק הזמן שנבחר.
לחץ על חיפוש.
עיין באירועי יומן המערכת מתקופת החיפוש שלך:
• ניתן להפעיל אירועי וידאו באופן מידי על-ידי לחיצה בעמודה הפעלה .לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי
לחזור לתוצאות החיפוש שלך.

• תשתמש בלחצנים < < > > /בפינה הימנית התחתונה של התפריט כדי לעבור בין דפים ואירועים.
 .6לחץ על גיבוי כדי ליצור גיבוי של יומן המערכת עבור תקופת החיפוש שלך .ודא ש USBחובר ליציאת  USBשל .NVR
 .7תפריט כונן הגיבוי מופיע .נווט לתיקיה שבה ברצונך לשמור את קובץ הגיבוי ולאחר מכן לחץ על אישור כדי
להתחיל.

2.7.3.2

אתחול ברירת מחדל

ניתן לאפס את כל ההגדרות למצב הגדרות יצרן בבת אחת או בחלקים מסוימים של התפריט .שחזור הגדרות ברירת המחדל
לא ימחק את ההקלטות והתצלומים המאוחסנים בכונן הקשיח .סמן את הפריטים שברצונך לשחזר ,או סמן את בחר הכל
כדי לבחור את כל הפריטים..

בדוק את הפריטים שברצונך לשחזר ,או סמן בחר הכל כדי לבחור את כל הפריטים .לחץ על
החל על טעינת הגדרות ברירת המחדל של הפריטים שבחרת.
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 2.7.3.3עדכונים

 .1העתק את קובץ הקשוחה (קובץ  USB )sw.והכנס את ה USB -ליציאת ה USB -של ה.NVR -
 .2לחץ על לחצן בחר קובץ כדי לבחור את קובץ הקשוחה בכונן  USBולאחר מכן לחץ על אישור.
 .3לחץ על לחצן שדרג כדי להתחיל בעדכון המערכת .עדכון המערכת יימשך כ 5-10-דקות ,לא לכבות את ה NVR-או
להסיר את ה USB-מ NVR-במהלך עדכון הקשוחה.

 2.7.3.4ניהול פרמטרים
באפשרותך לייצא את הגדרות התפריט הראשיות שקבעת לכונן  ,USBאו לייבא קובץ הגדרה מיוצא מכונן  USBל.NVR -

שמור הגדרות  :לחץ כדי לשמור את הגדרות המערכת הנוכחיות  NVRבהתקן ה .USB -תידרש להזין את סיסמת הניהול כדי
לאמת.
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הגדרות טעינה  :לאחר שיצרת ייצוא הגדרות מערכת ,באפשרותך לייבא את ההגדרות ב NVR -אחר .לחץ על לחצן טען
הגדרות כדי לנווט לקובץ הגדרות המערכת שברצונך לייבא ממנהלה התקן  .USBתידרש להזין את סיסמת הניהול כדי
לאמת.

 2.7.3.5אתחול מחדש אוטומטי
תפריט זה מאפשר למערכת לאתחל באופן אוטומטי את ה NVR -באופן קבוע .מומלץ להשאיר פונקציה זו זמינה ,שכן היא שומרת
על השלמות התפעולית של ה NVR -שלך.

אתחול מחדש אוטומטי :בדוק כדי להפוך לזמין.
זמן :ניתן להגדיר את ה NVR-לאתחול מחדש ביום ,בשבוע או בחודש.

2.7.4

תחזוקת מצלמת IP

תפריט זה מאפשר לך לשדרג את הקשוחה של מצלמת ה IP -ולשחזר את הגדרות ברירת המחדל של מצלמת .IP
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 2.7.4.1שדרג מצלמת IP

 .1בחר אחת ממצלמות ה IP -שברצונך לשדרג
 .2לחץ על בחר קובץ בחר את קובץ העדכון מכונן ההבזק מסוג  USBולאחר מכן לחץ על אישור.
 .3לחץ על לחצן שדרוג  IPCכדי להתחיל בשדרוג .תידרש להזין את סיסמת הניהול כדי אמת .נא לא לכבות את מצלמת IP -
ו  NVRאו להסיר את ה USB -במהלך השדרוג.

2.7.4.2

טען הגדרות ברירת מחדל עבור מצלמת IP

 .1בחר את מצלמות ה IP -שברצונך לשחזר.
 .2לחץ על טען ברירת מחדל כדי לשחזר הגדרות .תידרש להזין את סיסמת הניהול כדי לאמת.
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2.7.4.3

אתחול מחדש של IPC

סמן  IPCולחץ על אתחול מחדש של  IPCכדי לאתחל  IPCזה

2.7.4.4

ניהול פרמטרים

סמן  , IPCלחץ על שמור הגדרות כדי לשמור פרמטרי  IPCבכונן  .USBסמן  ,IPCלחץ על טען הגדרות כדי לטעון הגדרות ל-
 IPCמדיסק .USB
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2.7.5

מידע מערכת

תפריט זה מאפשר לך להציג את מידע המערכת ,מידע הערוץ ,מידע הרשומה ומצב הרשת.

2.7.5.1

מידע

הצג מידע מערכת כגון מזהה התקן ,שם דגם התקן ,כתובת  ,IPכתובת  ,MACגרסת קשוחה ועוד.

2.7.5.2

מידע ערוץ

הצג מידע ערוץ עבור כל מצלמה מחוברת כגון שם ,מפרטי הקלטה רגילים ותת-זרם ,מצב זיהוי תנועה ואזור פרטיות.
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2.7.5.3

פרטי רשומה

הצג מידע הקלטה עבור כל מצלמה מחוברת כגון קצב סיביות ,סוג זרם ,רזולוציית הקלטה וקצב פריימים (.)FPS

2.7.5.4

מצב רשת

הצג מידע רשת.
רוחב פס כולל :רוחב הפס הכולל הנכנס של ה NVR -למצלמות .IP
רוחב פס בשימוש :רוחב פס בשימוש של מצלמות IP
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פרק  .3חיפוש ,הפעלה וגיבוי
תכונת החיפוש נותנת את היכולת לחפש ולהפעיל קטעי וידאו שהוקלטו בעבר ,כמו גם לחפש ולהציג תמונות המאוחסנות בכונן הקשיח  NVRיש
אפשרות לבחור :הפעלת וידאו שמתאים ללוח הזמנים של ההקלטה ,הפעלת הקלטה ידנית או רק צפייה באירוע הנוגע לגילוי תנועה .תכונת הגיבוי
מעניקה לך את היכולת לשמור אירועים חשובים (קטעי וידאו ותמונות) לכונן USB

 .3.1שימוש בפונקציית חיפוש
לחץ

חיפוש בתפריט התחלה להזנת חיפוש במקטע.

1

2
3

4

5
6
 .1אפשרויות חיפוש :המערכת מספקת שיטות חיפוש והפעלה שונות :כללי ,אירועים ,תקופות משנה ,חכם ותמונות
 .2תאריך חיפוש :חפש לפי תאריך כדי ללנגן בחזרה.
 .3סוג חיפוש :המערכת מספקת סוגי חיפוש שונים כדי לצמצם את החיפוש.
 .4בחירת ערוץ :כדי לבחור את הערוצים שברצונך לחפש ולהשמיע.
 .5פקדי הפעלת וידאו :כדי לשלוט בהפעלת הווידאו.

הגדל את הפעלת הווידאו למסך מלא
ניגון אחורה x2, x4, x8 ,וx16 -
ניגון איטי 1/4 ,1/2 ,ו ,1/8-מהירות 1/16
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ניגון
השהה
לנגן פריים פריים .לחץ פעם אחת כדי לנגן פריים נוסף של הווידאו
עצור
הרצה קדימה x2, x4, x8 ,וx16 -
זום דיגיטלי :הקש כדי להתקרב ,ולאחר מכן הקש על זום התמונה מהמצלמה במהלך ההשמעה כדי להגדיל את האזור
שנבחר .לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לחזור להפעלה רגילה
סרטון וידאו :שמור במהירות קטע וידאו לכונן הבזק מסוג  .USBלמידע נוסף ראה Video Clip Backup 6.1.1.1-
שמור סרטון וידאו.

בקרת עוצמת קול :גלול את סרגל המחוון כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.
תמונות :כדי ליצור תמונת מצב ולשמור אותה בכונן הבזק מסוג  .USBאם הסרטון מופעל במצב מסך מפוצל,
הזז את סמן העכבר לערוץ הרצוי ולאחר מכן לחץ על הסמל

כדי לצלם תמונה

הוסף תג ברירת מחדל :לחץ כדי להוסיף סימן על ערוץ השמעה ספציפי וזמן.

הוסף תג מותאם אישית :לחץ כדי להוסיף תג ,יופיע חלון שבו תוכל לשנות את שם התג.
פונקציית תמונת מצב וידאו :ניתן לצלם תצלום מכל אזור בממשק ההפעלה ולהעלות אותו לכונן ,USB
ליחידת זיהוי פנים או לרשימה הלבנה.
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 .1ציר זמן :הקלטות רציפות מוצגות עם פסים צבעוניים כדי לציין סוגים שונים של הקלטה (פענוח בפינה השמאלית
התחתונה של התצוגה) .השתמש באפשרויות מסגרת הזמן( .
תקופה ארוכה יותר או קצרה יותר.
סוגים שונים של הקלטה המוצגים בצבעים שונים:

הקלטה רציפה בצבע ירוק;
הקלטת תנועה בצבע צהוב;
הקלטת קלט/פלט בצבע אדום;

 PIRהקלטה בצבע סגול ;
הקלטה חכמה בצבע כחול;
הקלטת אזעקה בצבע כתום;
הקלטה ידנית בצבע בצבע ירוק כהה;
 .2מצב הפעלה :הצג את מצב הפעלת הווידאו.

 .3.1.1חיפוש וניגון וידאו (כללי(
תפריט זה מאפשר לחפש ולנגן הקלטה בתאריך נבחר.

 .1בחר תאריך לחיפוש הקלטה מלוח השנה.
 .2בחר סוג חיפוש.
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) כדי לבחור

 .3סמן את הערוצים שברצונך לחפש או סמן ערוץ כדי למצוא את כל הערוצים הקשורים.
 .4תוצאת החיפוש תוצג בציר הזמן בין  00:00ל.24:00-
 .5לחץ על כפתור

כדי להתחיל לנגן

 .6שלוט בהפעלה באמצעות לחצני ה( Video Playback Controls-פקדי הפעלת הווידאו)
 .7השתמש במפרידי זמן (

) כדי להציג טווח זמן קצר או ארוך יותר.

 .8אם ברצונך לשמור במהירות קטע וידאו במהלך ההפעלה לכונן  ,USBהשתמש בתכונת הגיבוי של סרטון

 .9הגדר תג מותאם אישית חדש (תווית)

או תג ברירת מחדל (תווית)

הווידאו .Video Clip

כדי לסמן את הערוץ הספציפי ואת פרק הזמן .לאחר הוספת

התג (תווית) ,אתה יכול לעבור לתווית ,ולהתחיל ללנגן מהמקום המיועד

 .3.1.1.1גיבוי סרטון וידאו

 .1הכנס את  USBלNVR -
 .2התחל לנגן את הקלטת הווידאו
 .3לחץ על סמל
 .4סמן את הערוצים שבהם ברצונך לגבות את סרטון הווידאו.
 .5הזז את סמן העכבר מעל ציר הזמן שבו ברצונך להתחיל את הסרטון.
 .6לחץ לחיצה ארוכה על לחצן העכבר השמאלי וגרור את הסמן מעל ציר הזמן שבו ברצונך לסיים את הסרטון.
 .7כאשר הסמל

משתנה ל

 ,לחץ על

כדי לשמור את סרטון הווידאו.

 .8בחר את סוג הקובץ עבור קבצי הגיבוי ,לחץ על הלחצן שמור כדי לשמור את סרטון הווידאו .ודא שיש לך מספיק מקום בכונן ה USB-כדי
לשמור את קטעי הווידאו
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 .9תופיע תפריט כונן הגיבוי  .נווט לתיקיה שבה ברצונך שקבצי הגיבוי ישמורו.
.10לחץ על אישור כדי להתחיל .מד ההתקדמות בתחתית החלון מראה לך את התקדמות הגיבוי.
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 .3.1.2חיפוש ,הפעלה וגיבוי של אירועים
.3.1.3

חיפוש לפי אירוע מאפשר לך להציג רשימה של הקלטות וידאו עם תיאור קצר ,זמני התחלה וסיום וסוג ההקלטה.

אתה יכול גם לגבות במהירות אירועים לכונן USB.

1
2

5
3

4

7
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10

1
1

9

8

כדי לחפש ,הפעל וגיבוי עבור אירועים:
 .1בחר את התאריך והשעה שבהם ברצונך לחפש.
 .2בדוק את סוגי ההקלטות שברצונך לחפש ,או סמן את סוג החיפוש כדי לבחור הכל.
 .3בחר בערוצים שברצונך לחפש ,או סמן את הערוץ כדי לבחור את כל הערוצים.
 .4לחץ על

סמל כדי להתחיל בחיפוש.

 .5אירועים התואמים את קריטריוני החיפוש שלך מוצגים בתצוגת רשימה .אתה יכול ללחוץ פעמיים
באמצעות לחצן העכבר השמאלי על אחד האירועים כדי להפעיל את הסרטון באופן מיידי.
 .6לחץ על

סמלים בפינה השמאלית התחתונה של התפריט כדי לדפדף בין דפי אירועים

או הזן את הדף שברצונך לעיין בו.
 .7באפשרותך להחליף את תצוגת טופס הרשימה על-ידי לחיצה על הסמלים שלהלן המוצגים בפינה
התחתונה השמאלית של המסך:
תצוגת תמונות ממוזערות .באפשרותך להציג את התמונות של האירועים.

תצוגת רשימה .האירועים יוצגו ברשימה.

תצוגה מפורטת .באפשרותך להציג את פרטי האירועים.
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במצב התצוגה המפורט ,באפשרותך לנעול את אירועי הווידאו כדי למנוע החלפת אירועים בכונן הקשיח .לחץ על
הסמל כדי לנעול או לחץ כדי לבטל את

נעילת האירועים.

 .8בעת לחיצה על הלחצן השמאלי של העכבר באחד האירועים  ,המערכת תציג את פרטי האירוע בפינה
הימנית התחתונה של המסך.
 .9סדר יורד :סדר יורד עבור רשימת הקבצים.
בחר :סמן את התיבה הבאה את מספר האירוע לבחירת קבצים ,או סמן את התיבה nשלוט
בחר כדי לבחור את כל האירועים בדף.
.10מספר הקבצים שנבחרו ,מידע גודל כולל יוצגו בתחתית הימנית של המסך
 .11לאחר בחירת הקובץ ,באפשרותך ללחוץ על סמל

כדי לשמור את הווידאו בכונן  .USBלחלופין ,לחץ על

לתוך חלון בקרת הפעלת אירוע כדי להפעיל את הווידאו.
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 .3.1.4זיהוי אינטליגנטי

תכונה זו יכולה לעזור לך לזהות אם תנועה נגרמת על ידי אנשים .אם כן ,הבר יהיה כחול .לחץ

כדי להיכנס לממשק הגדרת האזור החכם.

הרשת האדומה היא האזור המודגש .אם מישהו מבצע תנועה באזור זה ,ייעשה חיפוש והסרגל יסומן בכחול.
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 .3.1.5תגיות (תוויות)
לחץ כאן כדי להתחיל לערוך ,להפעיל או למחוק את כל התגים (תוויות) שנוספו .בחר זמן וערוץ ,לחץ
לעבור למיקום המסומן ולשחק.

כדי לחפש .לחץ

 .3.1.6קובץ חיצוני
כאן ניתן לנגן הסרטון מכונן  USBעל ידי לחיצה על הקובץ בתפריט משמאל והתחלת ההפעלה..
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כדי

 .3.1.7חיפוש תמונה ותצוגה
ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי לחפש ,לנגן והעתק תמונות לכונן .USB

1
2

5

3

4
6

8

7

10

9
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כדי לחפש ,הפעל וגבה תמונות:
 .1בחר את התאריך והשעה שבהם ברצונך לחפש.
 .2סמן את סוגי התמונות שברצונך לחפש ,או סמן את ( Search Typeסוג חיפוש) כדי לבחור הכל.
 .3בחר בערוצים שברצונך לחפש ,או סמן את הערוץ כדי לבחור את כל הערוצים.
 .4לחץ על לחצן

כדי להתחיל בחיפוש.

 .5תמונות התואמות את קריטריוני החיפוש שלך מופיעות בתצוגת רשימה .אתה יכול ללחוץ פעמיים על
התמונה כדי להגדיל אותה.
 .6לחץ על סמלים

בפינה השמאלית התחתונה של התפריט כדי לדפדף בין דפי תמונות או

הזן את הדף שברצונך לעיין בו.
 .7אתה יכול להחליף את המראה של טופס רשימה על ידי לחיצה על הסמלים בפינה השמאלית
התחתונה של המסך
תצוגת תמונות ממוזערות .באפשרותך להציג את התמונות של האירועים.
תצוגת רשימה .האירועים יוצגו ברשימה.
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תצוגה מפורטת .באפשרותך להציג את פרטי האירועים.

. 8לחיצה על לחצן העכבר השמאלי על אחת מהתמונות תציג מידע על הצילום בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
. 9הגדר סימן ליד מספר האירוע כדי לבחור קובץ או הגדר סימן ליד  Selectכדי לבחור את כל התמונות בדף.
 .10מספר הקבצים שנבחרו ומידע על הגודל הכולל יוצגו בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
 .11לאחר בחירת הקובץ ,לחץ על כדי לשמור את תמונת המצב לכונן הבזק מסוג  .USBלחלופין ,לחץ על חלון בקרת ההפעלה לתצוגה מקדימה
של תמונת המצב.
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 .3.1.8קטעים
ניתן לנגן קטעי ווידאו של דקה

בחר את סוג הזרם ,הערוץ ,החודש ,היום והשעה בזה אחר זה 60 .קטעי וידאו יופיעו עבור שעה אחת שנבחרה ,כל קטע הוא
דקה  . 1לחץ על

הפינה השמאלית התחתונה כדי לשחק .לחץ להפעלה רגילה .מצב תצוגה (מצב תצוגה) :אם בחרת

בערוץ ,אתה יכול לבחור רק את הערוץ לפני החיפוש .אם תבחר זמן ,הקפד לציין את השעה לפני החיפוש.
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( AI .3.1.9בינה מלאכותית)
 .3.1.8.1פנים
בחר תאריך ,שעה ,ערוץ וקבוצת אנשים ,ולאחר מכן לחץ על ( Searchחיפוש) .תוכל למצוא את כל המידע על אנשים באותה
תקופה מסוימת ובקבוצה זו.

לחץ
לחץ

כדי להוסיף פרצופים לחיפוש או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר ( Fast Compareמיפוי מהיר) כדי לחפש.
כדי למחוק תמונה ,לחץ כדי להיכנס  aiבקרת ממשק .לחץ

על ייבוא כדי לייבא תמונות לקבוצותClick Detail .

 Informationכדי להציג מידע מפורט .לחץ על  Custom Playbackכדי לשחק כאשר האדם הרצוי מזוהה .לחץ על
כדי לבחור סוג תצוגה שונה.
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 .3.1.8.2אדם וכלי תחבורה
בחר תאריך ,שעה ,ערוץ אנשים ותחבורה ,ולאחר מכן לחץ על ( Searchחיפוש) ,ואתה אמור להיות מסוגל למצוא את כל המידע על אנשים

לחיצה על לחצן העכבר השמאלי תפעיל את הצגת המידע הראשי בצד שמאל.
לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני תפעיל השמעה מותאמת אישית ותציג מידע מפורט.
הקש על הפינה השמאלית התחתונה עבור השמעה פשוטה ,הקש פעמיים כדי להתקרב .לחץ על  Enterלהפעלה רגילה.
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 .3.1.8.3מבקרים חוזרים
ניתן למצוא ולספור כמה פעמים אותן פרצופים מופיעים

בחר את התאריך ,השעה ותקופת הזמן ולאחר מכן לחץ על ( Searchחיפוש) .לחץ באמצעות לחצן העכבר השמאלי
כדי לחפש את התוצאה ,בצד שמאל יוצג השמעה ומידע מפורט .לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לייבא
פרצופים ולהציג מידע מפורט.

 .3.1.8.4נוכחות
ניתן לבדוק אם האנשים האלה הופיעו בזמנים מסוימים ולהעריך אם הם מאחרים או שהם עוזבים מוקדם מדי.
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בחר ערוץ ,תאריך ,ימי עבודה וקבוצת אנשים .המערכת תציג באופן אוטומטי את כל המידע על אנשים בקבוצה זו.
לאחר מכן ,בחר את האדם שאתה רוצה למצוא ,לחץ על

כפתור החיפוש ולקבל את התוצאה.

ניתן לקבל מידע נוכחות מפורט ,הכולל מידע על הגעה וטיפול .לחץ על
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הפינה השמאלית התחתונה להפעלה רגילה

:תמיכה טכנית
:דואר אלקטרוני
support@partizan.global
תמיכה- פרטיזן:Skype
)WhatsApp , טלגרם,Viber(+ 89 78 673 077 42 :צ'אט
3  שלוחה077-204-5522 RBS Telecom תמיכה טכנית בעברית ע"י מפיץ רשמי

:זמן עבודה של תמיכה טכנית
https://partizan.global/support/technicalsupport

:תוכנת פרטיזן
/https://apps.partizan.global
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