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  תיאור פיזי .1
  מידות המוצר .1.1

  : מידות במ"מ1איור 
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  : רכיבים2איור 

  

  
  

  : תיאור רכיבים1טבלה 

  

  שם  מספר

  מתג טמפר  1

  SIMס כיסוי כרטי  2

  חיצונית G4יציאת אנטנה   3

  יציאת מתח  4

  יציאות אזעקה כניסה/יציאה, יציאת נעילה וממשק וויגנד.  5

  Ethernetיציאת   6
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  קדמיפנל  .1.2

  .: תיאור פנל קדמי2טבלה ב הקדמי נמצא תיאור של הפנל
  : לוח קדמי3איור 

  
  

  : תיאור פנל קדמי2טבלה 

  תיאור  שם  מספר

  תאורה נוספת למצלמה  תאורה משלימה  1

  קלט אודיו  מיקרופון  2

  מנטרת את אזור הדלת  מצלמה  3

  ופתיחההתקשרות, דיבור  ותכולל  נוריות חיווי  4

  פנליש ללחוץ להפעלת   אזור חיוג  5

  תמזהה כרטיס גישה ופותח דל  קורא כרטיס גישה  6

  פלט אודיו  רמקול  7
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 פנל אחורי .1.3

  VTO6221E-P :4איור 

  
  אחורי תיאור פנל: 3טבלה 

  תיאור  שם  מספר

האזעקה תישלח גם  .בכוח מהקיר יוסרישמיע אזעקה אם  הפנל  TAMPERמתג   1
  ת.אולמרכז ההתר

  .פנלשניות תאתחל את ה 10על הכפתור במשך  לחיצה ממושכת  כפתור אתחול  2

  .ETHERNET-כבל המחבר את הרשת ב  ETHERNET יציאת  3



 

7      

  כבלי חיבור .2
 ראה רט פום למנעול. מידע מאניתן להשתמש ביציאת התקשורת לנעול את הדלתות ושיטת החיבור משתנה בהת

  באיורים מטה.
  : כבלי חיבור5איור 

  
  

  )2: כבלי חיבור (6איור 
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  התקנה .3
  דרישות התקנה .3.1

  הערות .3.1.1

 תחת שמש ישירה או ללא צל.או מאובקת,  ומניתבסביבה לחה, חמה, ש הפנלתקין את לה אין 

  כוונון. אין לפרק את הפנלוהצוות מקצועי יבצע את ההתקנה. 

  הכוונה .3.1.2

 ראה. מצלמהשל ה ראייההשדה את זוית ע וולקב מכשירהלמקם  כיצד מיקום התקנה 7איור באיור מטה ראה
 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 מיקום התקנה 7איור 

  

  הפנלהתקנת  .3.2

  התקנה קופסתבאמצעות  ההתקנ .3.2.1

  : התקנה על הקיר8איור 
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  : רשימת פריטים4טבלה 

  פריט  מספר   פריט  מספר  פריט  מספר   פריט  מספר

  קיר 4x25 7ברגי  3 בורג נעילה 2 פנל  1

 ----   ----  דיבל  6  קופסת תלייה  5 כניסת כבל  4

  

  דיבלים בחורים. נועציםולאחר מכן  התלייה קופסתחורים בקיר לפי מיקום חורי הברגים ב יםדחוק  .1שלב 

  .ST4.2×25- מקבעים את קופסת התלייה לקיר באמצעות ברגי ה  .2שלב 

  מורחים חומר איטום בין קופסת התלייה לקיר.  .3שלב 

  .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ראה . מחברים את הכבלים  .4שלב 

  .M4×30-הלקופסת התלייה באמצעות ברגי  הפנלמקבעים את   .4שלב 

  .הפנל להשלמת ההתקנהנועצים את אטמי הגומי בחורים שבתחתית   .5שלב 

  מורחים סיליקון במרווחים שבין המכשיר לקיר. מומלץ להשתמש בסודיום סיליקט.  .6שלב 
  

  : מורחים סיליקון במרווחים 9איור 

  
  

   מתחת לטיח הקופסבאמצעות התקנה  .3.2.2

  באמצעות מתקן התקנה: 10איור 
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  : רשימת פריטים5טבלה 

  פריט  מספר   פריט  מספר  פריט  מספר   פריט  מספר

 פנל 4 התקנהמתקן  3  ברגי נעילה 2 פנל  1

 ----   ----   אטם גומי  M3 7בורג   ST4×25 6בורג   5

   .התקנהה קופסתפותחים בקיר פתח בגודל   .1שלב 

  .מלטה לקיר באמצעות קופסהמקבעים את   .2שלב 

  .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ראה. הכבליםמחברים את   .3שלב 

  מנתקים את בורג הנעילה שבתחתית הפנל.  .4שלב 

  .M4x40קופסת התלייה באמצעות ברגי ב הפנלמקבעים את   .5שלב 

  פנל להשלמת ההתקנה.מהדקים את ברגי הנעילה שבתחתית ה  .6שלב 

  מומלץ להשתמש בסודיום סיליקה נוזלי. .ג'ל סיליקה במרווחים בין המכשיר והקיר מורחים  .7שלב 
  : מורחים סיליקון במרווחים 11איור 
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  קונפיגורציה .4
לממש פונקציות כדי  מוניטורוה הפנלבמכשירי  ולבצע הגדרות ראשוניותפרק זה מסביר איך לאתחל, לחבר 

  וניטור.  התקשרותבסיסיות, כולל ניהול המכשיר, 

  תהליך הקונפיגורציה .4.1

  לפני שמתחילים לקנפג, בודקים כל מכשיר ומוודאים שאין מעגל חשמלי מקוצר או פתוח.

  .הרצויל מכשיר, וכן את מספר היחידה ואת מספר החדר לכ IPכתובת  קובעים  .1שלב 

  .פנלמקנפגים  ראה. הפנלמקנפגים את א.   .2שלב 
  .פנלהגדרת מספר  ראה. פנל מקנפגים מספרב. 

  .קנפוג פרמטרי הרשת ראה. פנלג. מקנפגים פרמטרי רשת ל
  .SIP מרכזיית בחירת ראה. SIP-ה מרכזייתד. מקנפגים את 

  .SIPשרת  בוחרים  .5שלב  ראה. SIP-ה מרכזייתל פנלה. מוסיפים מכשירי 

  SIP כמרכזייתפנל 

  .SIP Serverחורי מא Enableבוחרים   .1שלב 

  .Server Typeמהרשימה הנגללת  VTOבוחרים   .2שלב 

  מגדירים את הפרמטרים (ראה פרטים בטבלה מטה).  .3שלב 

  .Saveלוחצים על   .4שלב 

  הפנל יאותחל אוטומטית.  

  SIP) כשרת Express/DSSפלטפורמה (

  .Network Setting | SIP Serverבוחרים   .1שלב 

  . ראה איור מטה.מוצג SIP Serverממשק   
  )SIP )2: מרכזיית 18איור 

  
  .Server Typeמהרשימה הנגללת  Express/DSSבוחרים   .2שלב 

  מגדירים את הפרמטרים כמוסבר בטבלה מטה.  .3שלב 
  מרכזייה: תיאור פרמטרי 6 טבלה

  תיאור  פרמטר

IP Address   כתובת ה-IP  ה מרכזייתשל-SIP.  

לא נבחרה, ניתן להזין כתובת  Alternate Serverהערה: כאשר תיבת הסימון 
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IP.שם משתמש וסיסמה ואי אפשר להתקשר למוניטור באמצעות הפנל ,  

Port    כמרכזיות , כאשר שאר הפנלים פועלים 5060כברירת מחדל מספרוSIP. 

  כמרכזיות , כאשר הפלטפורמה פועלת  5080כברירת מחדל מספרוSIP.  

Username/ 
Password  

  השאירו את ערך ברירת המחדל.

  .SIP מרכזיותכאשר שאר הפנלים פועלים כ VDPיהיה 
SIP Domain 

Log-in user 
name/password 

  .SIP כמרכזייתאפס או ערך ברירת המחדל כשהפלטפורמה פועלת 

Alternate IP Addr.  כתובת ה-IP תהחלופי מרכזייהשל ה.  

 Alternate Username  .למרכזייה החלופיתשם משתמש וסיסמת התחברות 

Alternate VTS IP 

Addr.  
  של מסך המגע החלופי. IPכתובת 

Alternate Server לאחר הכנסת כתובת ה-IP החלופית, שם המשתמש והסיסמה, וכתובת ה-IP 
המרכזייה כדי לאפשר את  Enableשל מסך המגע, מסמנים את תיבת הסימון 

  .החלופית

 Alternate Serverלאחר שסימנתם את תיבת הסימון 

Enableתוכלו להזין רק את כתובת ה ,-IP .של מסך המגע והפנל יתאתחל  

  לשמירת ההגדרות. OKלוחצים   .5שלב 

  הפנל מתאתחל אוטומטית.   

  לאתחל , .Unit No-ו .Building No-ה, חשוב להגדיר את SIPכאשר הפלטפורמה פועלת כשרת   : הערה
  .Support Unit-ואת ה Support Building-את ה תחילה  

  .פנלהוספת מכשירי 
  .הוספת מספר חדר ראה. SIP-ת המרכזייו. מוסיפים מספר חדר ל

  .מוניטורמדריך למשתמש של  ראה. מוניטורמקנפגים   .3שלב 

  .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ראהמאמתים קונפיגורציה.   .4שלב 

  כלי קונפיגורציה .4.2

 IP-, מאתחלים את המכשיר, משנים את כתובת הVDPConfig- את ה Dahuaמהאינטרנט מאתר מורידים 
  .הרלוונטי זמנית. מידע מפורט תמצאו במדריך למשתמש- ומשדרגים את המכשירים בו

  פנלמקנפגים  .4.3

בהתחברות הגלישה באינטרנט למחשב באמצעות כבל רשת ויוצרים סיסמה חדשה לממשק  הפנלמחברים את 
  הראשונית.

  אתחול .4.3.1

  .של הפנל רשתה . ודאו שהמחשב נמצא במקטע192.168.1.110היא  הפנלהראשונית של  IP-כתובת ה

  לאספקת החשמל ומדליקים אותו. הפנלמחברים את   .1שלב 

בשורת הכתובת  הפנלברירת המחדל של  IP-פותחים את הדפדפן במחשב ומקלידים את כתובת ה  .2שלב 
  .Enterולוחצים 

  איור מטה. ראהשל המכשיר מוצג.  Device Init-ה מסך
  יר: אתחול המכש12איור 
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  .Nextולוחצים מקלידים ומאשרים את הסיסמה,   .3שלב 
  .Email setting מסךמוצג 

וממלאים את כתובת הדוא"ל. ניתן להשתמש בכתובת זו לאתחול  Emailאת תיבת הסימון  מסמנים  .4שלב 
  הסיסמה ומומלץ לסיים את ההגדרות הללו.

  ל הצליח.. האתחוNextלוחצים   .5שלב 

  .OK. לוחצים 6שלב 
  .מטהאיור  ראהההתחברות מוצג.  מסך

  התחברות מסך: 13איור 

  

  פנלהגדרת מספר  .4.3.2

זה יקבל את מספר  בדרך כלל מכשיר. שברשותכם הפנלכדי להבחין בין מכשירי  הפנלניתן להשתמש במספר 
  היחידה או הבניין.

  כשאינו משמש כשרת  הפנלניתן לשנות את מספרSIP. 

  ספרות וחייב להיות שונה ממספר החדר. 5יכול להכיל עד  הפנלמספר 

  . הפנלשל  הגלישה באינטרנט  קמתחברים לממש  .1שלב 
  איור מטה. ראההמסך הראשי מוצג. 

  : מסך ראשי14איור 
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  .Local Setting | Basicבוחרים   .2שלב 

  איור מטה. ראהמוצגים.  המכשירמאפייני 

  
  לשמירה. Confirmולוחצים על  הרצוי הפנלמכניסים את מספר  .VTO Noבשדה   .3שלב 

  קנפוג פרמטרי הרשת .4.3.3

  .Network Setting | Basicבוחרים   .1שלב 
  איור מטה. ראהמוצגים.  TCP/IPנתוני 

  TCP/IP: נתוני 15איור 

  
  .Saveמזינים את נתוני הרשת שמתוכננים ולוחצים   .2שלב 

נמצאות באותו מקטע  הפנלשל  IP-וכתובת השל המחשב  IP-כתובות הש לוודאיתאתחל. יש  הפנל
  .רשת

  SIP מרכזיית בחירת .4.3.4

המחוברים לשרת זה  מוניטורוה הפנלאת פרוטוקול האינטרקום ומאפשר לכל מכשירי  תמשדר SIP-ה מרכזיית
  היא אפליקציה המאפשרת למשתמש לקבל מידע או הכוונה. SIPמרכזיית לשוחח ביניהם בווידאו. 

  .Network Setting | Basicבוחרים   .1שלב 
  איור מטה. ראה. Device Properties מסךמוצג 



 

15      

   התקן מאפייני: 16איור 

  
  

 .System Typeמהרשימה הנגללת  TCP/IPבוחרים  .א

  . אחרת TCP/IP-: סוג המערכת המשמש כברירת מחדל הוא אנלוגי ויש לשנותו ללתשומת לבכם
  לא תתאפשר התחברות למוניטור.  

 לשמירת ההגדרות. OKלוחצים  .ב

 .מאתחלים את המכשיר ידנית או מחכים לאתחול אוטומטי, כדי שההגדרות יופעלו .ג

  מתחברים שוב לממשק הוובי.  .3שלב 

  .Network Setting | SIP Serverבוחרים   .4שלב 
  .איור מטה ראה . SIP Serverמסך מוצג   

  )SIP )1: מרכזיית 17איור 

  
  

  .SIPבוחרים שרת   .5שלב 

  SIP כמרכזייתפנל 

  .SIP Serverחורי מא Enableבוחרים   .1שלב 

  .Server Typeמהרשימה הנגללת  VTOבוחרים   .2שלב 

  מגדירים את הפרמטרים (ראה פרטים בטבלה מטה).  .3שלב 

  .Saveלוחצים על   .4שלב 

  הפנל יאותחל אוטומטית.  
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  SIP) כשרת Express/DSSפלטפורמה (

  .Network Setting | SIP Serverבוחרים   .1שלב 

  . ראה איור מטה.מוצג SIP Serverממשק   
  )SIP )2: מרכזיית 18איור 

  
  .Server Typeמהרשימה הנגללת  Express/DSSבוחרים   .2שלב 

  מגדירים את הפרמטרים כמוסבר בטבלה מטה.  .3שלב 
  מרכזייה: תיאור פרמטרי 6 טבלה

  תיאור  פרמטר

IP Address   כתובת ה-IP  ה מרכזייתשל-SIP.  

לא נבחרה, ניתן להזין כתובת  Alternate Serverהערה: כאשר תיבת הסימון 
IP.שם משתמש וסיסמה ואי אפשר להתקשר למוניטור באמצעות הפנל ,  

Port    כמרכזיות , כאשר שאר הפנלים פועלים 5060כברירת מחדל מספרוSIP. 

  כמרכזיות , כאשר הפלטפורמה פועלת  5080כברירת מחדל מספרוSIP.  

Username/ 
Password  

  השאירו את ערך ברירת המחדל.

  .SIP מרכזיותכאשר שאר הפנלים פועלים כ VDPיהיה 
SIP Domain 

Log-in user 
name/password 

  .SIP כמרכזייתאפס או ערך ברירת המחדל כשהפלטפורמה פועלת 

Alternate IP Addr.  כתובת ה-IP תהחלופי מרכזייהשל ה.  

 Alternate Username  .למרכזייה החלופיתשם משתמש וסיסמת התחברות 

Alternate VTS IP 

Addr.  
  של מסך המגע החלופי. IPכתובת 

Alternate Server לאחר הכנסת כתובת ה-IP החלופית, שם המשתמש והסיסמה, וכתובת ה-IP 
המרכזייה כדי לאפשר את  Enableשל מסך המגע, מסמנים את תיבת הסימון 

  .החלופית

 Alternate Serverלאחר שסימנתם את תיבת הסימון 

Enableתוכלו להזין רק את כתובת ה ,-IP .של מסך המגע והפנל יתאתחל  

  לשמירת ההגדרות. OKלוחצים   .5שלב 

הפנל מתאתחל אוטומטית.   
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  לאתחל , .Unit No-ו .Building No-ה, חשוב להגדיר את SIPכאשר הפלטפורמה פועלת כשרת   : הערה
  .Support Unit-ואת ה Support Building-את ה תחילה  

  פנלהוספת מכשירי  .4.3.5

יכולים לתקשר  SIPהמחוברים לאותה מרכזיית  הפנלוכל מכשירי  SIP-למרכזיית ה פנלניתן להוסיף מכשירי 
משתמשים במרכזיות אחרות כמרכזיות . אם אתם SIPבשימושו כמרכזיית  פנלביניהם בווידאו. פרק זה עוסק ב

SIP מפורטות קונפיגורציה הוראותעיינו במדריך הרלוונטי ל.  

 .Household Setting | VTO Noובוחרים:  SIP-של מרכזיית ה הגלישה באינטרנט מתחברים לממשק   .1שלב 
Management.  

  מטה. ראהוצג. מ VTO No. Management מסך
  פנל: ניהול מספר 19איור 

  
  

  .Addלוחצים על   .2שלב 
  מטה. ראהמוצג.  Addמסך 

  פנל: הוספת 20איור 
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  טבלה מטה. ראהעצמה.  SIPמקנפגים את הפרמטרים. חשוב להוסיף את מרכזיית   .3שלב 
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  פנל: הוספת קונפיגורציית 7טבלה 

  תיאור  פרמטר

Rec No.  פנלהגדרת מספר פרטים ב ראההיעד.  פנלשקינפגתם עבור  הפנלמספר.  

Register Password .השאר את ערך ברירת המחדל  

Build No.  קיים רק כשמרכזיות אחרות עובדות כמרכזייתSIP.  

Unit No. 

IP Address כתובת ה-IP  היעד. פנלשל  

Username  היעד. פנלשל  הגלישה באינטרנט שם המשתמש והסיסמה לממשק  

Password 

  .Saveלוחצים   .4שלב 

  הוספת מספר חדר .4.3.6

כדי לחבר אותם לרשת.  מוניטורולקנפג אותו במכשירי ה SIP-ניתן להוסיף את מספר החדר המתוכנן למרכזיית ה
 ,SIPאם אתם משתמשים במרכזיות אחרות כמרכזיית . SIPכמרכזיית  בשימושו הפנלבמכשיר  מתמקדפרק זה 

  ראו מדריך רלוונטי למשתמש לקונפיגורציה מפורטת.

ספרות או אותיות או שילוב של אותיות ומספרים ועליו להיות שונה מכל מספר  6מספר החדר יכול להכיל : הערה
  .פנל

 Room No. Management |ובוחרים  SIPשל מרכזיית  הגלישה באינטרנט מתחברים לממשק   .1שלב 
Household Setting.  

  איור מטה. ראהמוצג. Room No. Management -ה מסך: הערה
  : ניהול מספר חדר21איור 

  
  אפשר להוסיף מספר חדר בודד או להוסיף כמה מספרי חדרים בצורה גורפת.  .2שלב 

 הוספת חדר אחד  .4.3.6.1
  

  מסך לעיל.  ראההמסך. בתחתית  Addלוחצים על   .1שלב 
  מטה. ראה מוצג. Addמסך 
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  : הוספת מספר חדר בודד22איור 

  
  

  טבלה מטה. ראהמגדירים את נתוני החדר.   .2שלב 
  : נתוני חדר8טבלה 

  תיאור  פרמטר

First Name ים את החדר.ממלאים נתונים המייחד  

Last Name  

Nick Name  

Room No.  .מספר החדר המתוכנן  

  הערות:

  מוניטור, מספר החדר של מוניטורבכמה מכשירי אם אתם משתמשים 
 מוניטור", ומספר החדר של שלוחת הroom number#0המסטר יהיה "

 וכן הלאה. "room number#1" ,"room number#2תהיה "

  לכל היותר מוניטורשלוחות  10קלוט יכול ל מוניטורכל מסטר  

Register Type  בוחריםPublicו ,-Local .שמור לשימוש עתידי  

Register Password ערך ברירת המחדל אתירו אשה.  

  .Saveלוחצים   .3שלב 
  מוצג מספר החדר שנוסף.

  למחיקת חדר. ו א לשינוי נתוני החדר לוחצים 

  הוספה גורפת של חדרים .4.3.6.2
  Unit Layer Amount ,Room Amount in One Layer ,First Floorים מקנפג  .1שלב 

Number ו- Second Floor Number.לפי התנאים בפועל 

 מסך מטה. ראהבתחתית המסך.  Addלוחצים   .2שלב 
  : הוספה גורפת 23איור 
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  מספרי החדרים שנוספו מוצגים. כל 

  למחיקת על מספרי החדרים. Clearצפייה בסטטוס העדכני ועל ל Refreshלוחצים על   .3שלב 



 

22      

 פנלהפעלת  .5
   שיחהפונקציית  .5.1

  למספר חדרהתקשרות  .5.1.1

  במצב המתנה מקישים...??  .1שלב 
  ממשק השיחות מוצג.

  .Callמזינים את מספר החדר ולוחצים על   .2שלב 
  תושמע ההודעה הקולית "מתקשר עכשיו, אנא המתן..."

  לניתוק. Hang upלוחצים בסיום השיחה,   .3שלב 

  עם איש קשר קשרותהת .5.1.2

  מוצגים באיש הקשר בפנל. SIP-כל מספרי החדרים שנוספו למרכזיית ה

  .לצפייה באיש הקשר Phone Book במצב המתנה מקישים  .1שלב 

  .Callבוחרים אישר קשר שאליו רוצים להתקשר ואז לוחצים על   .2שלב 

  מצב פרויקט .5.2

הנפקת כרטיס גישה, ל אדמיניסטורים שיכולים ליצור קונפיגורציות בפנל, כולל מיועד לשימושם שמצב פרויקט 
  של מכשירים והוספת מספרי חדרים. IPשינוי כתובת 

  כניסה למצב פרויקט .5.2.1

ומזינים ""+סיסמת פרויקט+#", ועוברים למצב פרויקט. סיסמת ברירת מחדל היא  Callלוחצים במסך המתנה 
  ו או בממשק הוובי שלו.וניתן לשנותה בפנל עצמ 888888

  IPשינוי כתובת  .5.2.2

  .IP Configהמצב פרויקט בוחרים   .1שלב 

  המתוכננת. IP-מזינים את כתובת ה  .2שלב 

  לביטול השינוי. Cancel, או החדש IP-כדי לשמור את ה OKלוחצים על   .3שלב 

  רישום משתמש .5.2.3

  ת ולכן חשוב לרשום משתמשים.רק משתמשים רשומים יכולים לפתוח דלתו

  . המסך מוצג למשתמש.User Registrationבוחרים  פרויקט במסך מצב  .1לב ש

  ..לוחצים   .2שלב 
  מוצג מסך להזנת מידע המשתמש.

  .User Name- ו .Personnel No. ,Room Noמזינים   .3שלב 

  .לשמירת המידע שהזנתם OKם ילוחצ  .4שלב 

  המשתמש.כדי לצלם את  לוחצים   .5שלב 

  לצילום תמונה נוספת. Cancel; או על User Registrationלשמירת התמונה ומופיע מסך  OKלוחצים   .6שלב 
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  לימוד טביעות פנים .6
  . אם פני הנדגם לא נמצאים במיקום המדויק, הדגימה תושפע מכך.

 כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. QR-סורקים את קוד ה 1שלב 
  מיקום פנים מדויק: 24איור 

  
 

  דרישות והנחיות .6.1

 .מוודאים שהפנים נקיות ושהשיער לא מכסה את המצח 

 .מורידים משקפיים, כובעים, זקנים או כל דבר שישפיע על לימוד הפנים 

 .עומדים ישר מול המצלמה בעיניים פקוחות, ובפנים רציניים 

 את טביעת הפנים או במהלך זיהוי הפנים חשוב שהפנים לא יהיו קרובים מדי למצלמה או  כאשר מלמדים
 רחוקים מדי.
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  מיקום הראש: 28איור 

  
  : מרחק הפנים25איור 

 
  הערות:

 תמונה היא בטווח שבין כאשר מייבאים טביעת פנים בפלטפורמת הניהול חשוב לוודא שרזולוציית ה
150x300-600x1200 500; צפיפות הפיקסלים בתמונה לא עולה עלx500וגודל התמונה מתחת ל ;-

100KB.שם התמונה ומספר הזיהוי חייבים להיות זהים . 

 1:2- רוחב אינו חורג מ- מוודאים שהפנים לא תופסים יותר משני שלישים משטח התמונה ושיחס גובה. 


