Opis programu CREDO Detector dla PC/Windows

Działanie programu oparte na pomyśle Aplikacji na telefony Smartphone,
Credo Detektor, i wskazówek p.dr Piotra Homoli, któremu dziękuję za
pomoc i cierpliwość ;)
Zasada działania.
Kamera internetowa bez przerwy "filmuje ciemność". W przypadku wykrycia pixela
conajmniej 5 razy jaśniejszego od średniej tła rozjaśnia tą grupę jasnych pixeli i zapisuje do
pliku JPG. W zasadzie do dwóch, pierwszy orginalna wielkość, drugi to wycinek i
powiększenie.

Program był testowany na dwóch posiadnych przeze mnie kamerach
-LIVE!Cam Sync HD VF0770
- TRUST WEBCAM 16175

Przygotowanie kamery Webcam.
Ponieważ to eksperyment, nie wiem jak całość zachowa się na innych sprzętach, systemach.
Przed uruchomieniem musimy przygotować kamerę. Najlepiej by był to model na którym już
na nie zależy ;). Często trzeba będzie ją otworzyć.
Przed uruchomieniem należy obiektyw zakleić np. jak w moim przypadku czarną taśmą
izolacyjną. (Gdy wystartujemy z odkrytym obiektywem, program może zwolnić i to
baaardzo ze względu na ogromną ilość jasnych pixeli do analizy)
Wiele modeli posiada diody. Należy zwrócić uwagę czy owa dioda nie jest na płycie głównej
kamery. Jeśli tak na pewno rzuca światlo na matrycę. W tym przypadku rozbieramy
/otwieramy ją i tą diodę również zaklejamy. Zasada jest prosta, w środku musi być 100%
ciemno.
Co do kamer w laptopach to chyba z góry jesteśmy skazani na nie powodzenie. Ona właśnie
ma obok diodę, by ją zakleić trzebaby otwierać obudowę ekranu...lepiej więc kupić używany
Webcam na USB.

Polecam jednak lepsze modele HD które zdecydowanie są szybsze.
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Aplikacja CREDO.EXE

Kamera ON. Wybieramy podłączoną kamerę.

- krok 2
Wskazujemy folder do zapisywania i podajemy jakąś nazwę pliku, do którego w trakcie pracy
dopisywane będą numery detekcji
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- krok 3
Klikamy ROZPOCZNIJ DETEKCJĘ.

I program pracuje, w momencie wykrycia da znać dźwiękiem i licznik detekcji będzie się
zwiększał o 1.
Co 2000 klatek, program dokonuje ponownej kalibracji.
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Co warto wiedzieć.
1. W trakcie pracy niestety KOPIOWANIE DO SCHOWKA czyli CTRL+C/V nie działa. Jest to
wada, która może być uciążliwa jeśli użytkownik używa tego często.

2.Wskazany próg szumu, warto zwiększyć, np do 120%. Zmniejszając go narażamy się na
detekcje coraz bliższych szumowi Pixeli. Jeśli program ustawiony jest prawidłowo
powinniśmy otrzymywać coś interesującego średnio 1/godzinę. Bywa częściej i bywa
rzadziej. Raz przez noc mam 2 innym razem 22 ;)
3. Kamera powinna być ustawiona w miejscu gdzie nie ma skoków temperatury, np. nie w
oknie gdzie pojawia się słońce, nie w okolicach grzejnika ;). Takie usytuowanie i raptowne
skoki temperatury mają wpływ na poziom szumu, a to może spowodować atak fałszywych
detekcji i to o dużej częstotliwości.

BRAK DETEKCJI
Średnia częstotliwość detekcji (u mnie) to raz na pół godziny +- 30min. Jeśli minie np.2
godziny i nie ma efektów to można zmniejszać próg szumu o 5%. Wartość najlepiej
zapamiętać do następnych uruchomień programu
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Detekcje zbyt częste rozumiemy już jako częstotliwość raz na 5-10 minut. Należy zwiększać
próg o 5%.

SUGESTIE,PROBLEMY, PYTANIA składać na forum
https://credo.science/credodetektor/index.php

Jest to eksperyment. Za szkody wynikłe przez działanie programu zupełnie
nie odpowiadam. Choć kopletnie nie widzę możliwości wystąpienia jakich
kolwiek problemów.
Marek Knap
mpknap@wp.pl
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