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 تصنيف مقاييس رؤية االجسام في نظام المراقبة التلفزيونية

Subject size within the field of view of the camera 

 م
 نوع الرؤية

Field of the view 

 الغرض

Purpose of the observation 

 نسبة الرؤية

Size of object in 

CCTV 

1 
 التعرف على الهوية

Identify  

 التعرف على اي شخص غريب ألول مرة

To identify strange person for 

the first time 

% 120رؤية الجسم بنسبة 

لحجم الرؤية في شاشة 

 العرض

The object size of 

the target monitor is 

generally120% 

2 
 التمييز

Recognize 

 تمييز شخص عن شخص اخر نعرفه

Used to recognize a target such 

as a ‘known person’  

%   50رؤية الجسم بنسبة 

لحجم الرؤية في شاشة 

 العرض

The object size of 

the target monitor is 

generally50% 

3 
 الرصد

Detect  

رصد االجسام المتحركة على شاشة 

 العرض ومعرفة هوية الجسم

Detect objects on monitor  

%   10رؤية الجسم بنسبة 

لحجم الرؤية في شاشة 

 العرض

The object size of 

the target monitor is 

generally10% 
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 ةـــاالمني لألنظمةاالدارة العامة 

State of Kuwait- Ministry of Interior 

Security System General DEPT. 

 م
 نوع الرؤية

Field of the view 

 الغرض

Purpose of the observation 

 نسبة الرؤية

Size of object in 

CCTV 

4 
 المراقبة

Monitor  

 مراقبة االحداث بشكل عام

Monitoring events  in generally 

%   5رؤية الجسم بنسبة 

لحجم الرؤية في شاشة 

 العرض

The object size of 

the target monitor is 

generally5% 

5 

 األرقامرؤية لوحة 

Vehicle 

Recognition  

 تمييز االرقام المكتوبة

Vehicle recognition number 

plate 

مشاهدة لوحة االرقام على 

 %20شاشة العرض بنسبة 

The object size of 

the target monitor is 

generally20% 

 

 


