
 DAHUA מערכות ההקלטה של
VCA בשילוב וידאו אנליטיקה של

מה זה וידאו אנליטיקה
וידאו אנליטיקה הינה טכנולוגיה מתקדמת לניתוח חכם של וידאו בזמן אמת לפי תרחישים מוגדרים מראש המאפשרת גילוי 

אוטומטי של איומים ושליחת התרעות ללא צורך בצפייה קבועה במסכי הוידאו. פתרון זה מאפשר לאנשי האבטחה, בידול של 
אזעקות אמת ובכך, צמצום התרעות שווא כמעט לאפס. 

VCA חברת
חברת VCA Technology  מובילה מזה 15 שנה בתחום וידאו אנליטיקה מוכלל בתוך ציוד הקצה. הפתרון מובנה בתוך מצלמת 

IP של MP2 או דוחסים של ערוץ בודד או 4 ערוצים. האנליטיקה של VCA מותקנת ביותר מ-350,000 ערוצים בכל העולם.

 DAHUA חברת
חברת DAHUA, מהיצרניות המובילות בתחום הטלוויזיה במעגל סגור והיצרנית החמישית בגודלה בתחום מוצרי האבטחה עם 

 .HD-CVI מחזור שנתי של מעל 1.6 מיליארד דולר ומעל 10,000 עובדים ברחבי העולם, פיתחה ומשווקת את טכנולוגיית ה

מערכות ההקלטה של  DAHUA, הנחשבות למערכות המתקדמות ביותר, כוללות מערכות NVR ומערכות אוניברסאליות 
המתחברות לכל סוגי המצלמות והטכנולוגיות הקיימות בשוק. המערכות מצטיינות בממשק משתמש ידידותי ונוח, יכולות עיבוד 
מתקדמות, דחיסה H.264/H.264+/H.265, תומכות בהקלטה של 256 מצלמות במערכת אחת, מערכות עם בקר RAID מובנה 

 .Ultra HD 4 אוK ועוד. כמו כן, קיימות מערכות ומצלמות התומכות בהקלטה ברזולוציית
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VCA אפשרויות אנליטיקה מבית
• קביעת שטח סטרילי – בו כל תנועת אובייקט תגרום להתרעה 

• כניסה/יציאה – כל כניסה או יציאה מאיזור מסומן תגרום להתרעה 
• מופיע/נעלם – גורם להתרעה כאשר אובייקט מציץ ונעלם מאיזור מסומן 

• קביעת אזור שוטטות – כל תנועה ממושכת (לפרק זמן שיוגדר מראש) בשטח שנבחר תגרום להתרעה
• חציית קו  ורטואלי - תנועה מכיוון נבחר אל כיוון נבחר בשטח, אם ברכב ואם רגלית, תגרום להתרעה

• עצירה באיזור אסור – חניה או עצירה באיזור המסומן תגרום להתרעה 
• גניבת אובייקט – מתקבלת התרעה כאשר אובייקט מסומן נעלם 

• השארת אובייקט – כאשר מזוהה אובייקט חדש שהונח תתקבל התרעה לאחר זמן מוגדר מראש 
• זיהוי לפי צבע – אובייקט מזוהה לפי שיקלול של מבנה הצבעים שלו 

• מהירות – קבלת התרעה שאובייקט נע בתחום מהירות מסוים
• גילוי Tamper – התרעה במידה והמצלמה כוסתה או הוזזה ממקומה

הפתרון המשולב מתאים למגוון רחב של יישומים כגון: מוקדים בחיבור למוקד רואה,  מוסכים, מגרשי מכוניות, מפעלים, אתרים 
מרוחקים לא מאוישים, שדות תעופה, עיר ללא אלימות, ספירת אנשים/מכוניות, מחסנים לוגיסטיים, תשתיות נפט/חשמל/גז 

ואתרי בניה.  

הפתרון
בחיבור המצלמות ו/או הדוחסים של חברת VCA Technology  למערכות ההקלטה והניהול של DAHUA, מתקבל פתרון מלא 

מקצה לקצה. הוידאו מנותח  באופן קבוע במצלמה, מזהה ומסמן את כל האובייקטים החשודים הנמצאים בשדה הראייה 
המוגדר תוך התעלמות מרעשי רקע כגון צמחיה, עננות, וכו'. במידה ואחד מהאובייקטים מפר חוק מוגדר מראש, המצלמה 

יוצרת אזעקה שנשלחת דרך חיבור הרשת למערכת של  DAHUA ומשם למוקד. במקביל בסטרים וידאו המחובר בין 
המצלמה למערכת פימא מסומן האובייקט החשוד כך שהמוקדן יכול לזהות את הנושא שגרם להתרעה.  
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