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Уважаеми партньори, в това издание на 
Анди Newsletter ще ви представим най-
новите функции на Sony и техните 
приложения.  

 Auto Back Focus (за корпусни 
камери) и Auto Back Focus and 
Zoom (за куполни камери) – 
автоматизирано фокусиране само 
чрез натискане на един бутон на 
камерата или чрез интернет браузър 
– спестява се време при инсталация. 

 

   

Функцията View-DR на Sony позволява 
постигането на видео динамичен обхват от 120dB. 
Няма друга компания в момента на пазара с 
такава технология. Тази функция е незаменима в 
ситуации, когато е важно разпознаването на лица, 
регистрационни номера и други детайли при 
наблюдение на входове на банки, магазини, 
държавни и публични сгради, гаражи, многоетажни 
паркинги и др.  

  Функцията XDNR представлява 
интелигентен шумов филтър, който 
намалява статичния и динамичния шум в 
картината при сцени с ниска осветеност. 

– най-новата функция 
за подобряване на видимостта при 
големи разлики в осветеността. 

 

 (виж демо клип за функциите View-DR и XDNR
 

 

)  

 

View-DR Off                                View-DR On  

http://pro.sony.com/bbsccms/ext/security/xdnrdemo/xdnr.html
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 Анализ на аудио – Audio Content Analysis 
 

Нова интелигентна функция на Sony за 
анализ на аудио. Камерата анализира 
фоновия шум и алармата се активира само 
при детекция на звукове с различни 
характеристики от тези на фоновия шум, 
независимо от нивото (амплитудата) на 
звука. Графиката вдясно показва, че когато 
камерата детектира звук с по-различни 
характеристики (в синьо) от фоновия шум 
(в червено), алармата ще се задейства 
независимо, че звука е с по-малка сила от 
пиковите нива на фоновия шум. Тази 
функция осигурява цялостна защита за 
помещението.  

 

Примери за практическо приложение: при 
поява на звук, в зависимост от настройките, 
камерата може да задейства аларма, да 
пусне гласово съобщение по 
високоговорител, да започне тур или да 
отиде на preset позиции. Тази функция е 
много полезна за оператора за взимане на 
бързи решения.  

Аудио Анализ 

 Вандалоустойчивите куполни камери на 
Sony са с клас за устойчивост IK10. Това 
обозначение показва нивото на защита на 
корпуса на камерата от механичен удар на 
базата на международния стандарт 
IEC62262. IK10 е най-високия клас и 
показва, че камерата може да устои на 
удар с 5кг предмет от разстояние 40см. 
Sony са направили тестове, с които се 
доказва, че камерите всъщност издържат 
на многократни удари с десеткилограмов 
чук. 

 (виж демо клип)  

     IK10 Рейтинг
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 ♦ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ♦ ХУМОР 

НОВИНИ ОТ СВЕТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ 

 

PC ИНТЕРФЕЙС ОТ РЪКАВИЦИ И УЕБ 

КАМЕРА 

Дипломираният студент Робърт Уанг от MIT 
(Massachusetts Institute of Technology – USA) е 
измислил нов интерфейс, който използва уеб 
камера и пъстроцветни (с 10 цвята) ръкавици 
от ликра. За разлика от други подобни дизайни, 
където  се използва лейкопласт залепен на 
края на пръстите, този модел е много по-
съвършен, защото PC софтуера регистрира и 
изобразява движенията на цялата ръка, а не 
само на пръстите, което позволява кодиране на 
комплексни жестове и движения в 3D. 

  
Ръкавици от ликра = PC 
Интерфейс 

виж демо клип
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ КЪМ АНДИ: 

- Какво е HiPoE? 
Виц на месеца: 

- HiPoE (Hi Power over Ethernet) е технология, 
позволяваща използването на един кабел (LAN)  
за захранване и прехвърляне на данни. 
Максималната предавана мощност е 30W. Sony 
е една от първите компании в света която 
предлага HiPoE за IP PTZ камери – 

Наш колега отива в бръснарница и пита 
фризьорката:  

- Колко струва подстригването?  

- 50 лева. SNC-RS44, 
SNC-RS46 SNC-RH124, , както и камери с 
отопление и вентилатор захранени чрез HiPoE 
за моделите SNC-DM160 SNC-DS60P и .  ? - А без 

 

- Какво е ? 

- Това е международен стандарт за унифициране 
на протоколите за обмяна на информация 
между IP камери и устройства, осигуряващ 
пълна съвместимост между продуктите на 
различни производители. Стандартът е 
създаден от Sony, Bosch и Axis и е приет 
официално на 25 ноември 2008. В момента над 
180 компании са приели този стандарт. 

 

 

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid36804639001?bctid=86656499001
http://andi-bg.com/index.php?m=320&lang=1&category=202&pc=126&prodid=1322
http://andi-bg.com/index.php?m=320&lang=1&category=202&pc=126&prodid=1321
http://andi-bg.com/index.php?m=320&lang=1&category=202&pc=126&prodid=1301
http://andi-bg.com/index.php?m=320&lang=1&category=213&pc=126&prodid=1134
http://andi-bg.com/index.php?m=320&lang=1&category=202&pc=126&prodid=1479

