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Εισηγητές 
Αντώνης Βουκάλης      : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος 
Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



Πρότυπος 24ωρος Σταθμός Επιτήρησης Σημάτων Η.Σ.Α. 

Ανώτερες Προδιαγραφές Λειτουργίας : 
 - Βασισμένος σε Μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
 - Πιστοποίηση Ποιότητας Λειτουργίας βάση TUV ISO 9001:2008 
 - Αυστηρά Επιλεγμένο Προσωπικό  
 - Εξοπλισμός Τελευταίας Τεχνολογίας 
  
• Ενσωμάτωση Τεχνολογίας Video Analytics 
   Αναβάθμιση των Υπηρεσιών της TECNOHELLAS 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 
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REAL 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Integration on Monitoring Station 
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• Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

• Κάμερα (Αναλογική, ΙΡ) 

• Συσκευή Video Analytics  
   (Καταγραφικό, H/Y, Server) 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Εισηγητής: 
Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος 
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Σύγκριση της φωτεινότητας και της αντίθεσης  της  
παρούσας κατάστασης των Pixel με την προηγούμενη  
κατάσταση. 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 
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Ασφάλεια 

Έλεγχος κατεύθυνσης 

Έλεγχος παρουσίας 

Έλεγχος απουσίας 

Προστασία έναντι σαμποτάζ 

Retail Market 

Μετρητές 

Στατιστικά 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



*

Στις εφαρμογές ασφαλείας 

Λανθασμένοι συναγερμοί!! 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 
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Πραγματική εξομοίωση της ανθρώπινης όρασης 

Πραγματική αντίληψη του βάθους της εικόνας 

Πραγματική αντίληψη του ύψους των αντικειμένων 

Ελάχιστες επιρροές απο σκιές και αλλαγές φωτισμού 

Ακρίβεια πάνω απο 95% !! 

Στερεοσκοπική Κάμερα 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



Πραγματική αντίληψη του βάθους της εικόνας 

3D Camera 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



Πραγματική αντίληψη του ύψους των αντικειμένων 

3D Camera 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



Ελάχιστες επιρροές απο σκιές και αλλαγές φωτισμού 

3D Camera 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



Ακρίβεια πάνω απο 95% !! 

3D Camera 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 



Αλέξανδρος Βουκάλης 
Διεύθυνση Οικονομικών και Στρατηγικής 

Presenter
Presentation Notes
Στη συνεχεια αυτής της παρουσίασης θα δουμε πως τα συστηματα video analytics μπορούν να ενσωματωθουν στον 24ωρο Σταθμό και να δράσουν είτε ανεξάρτητα είτε συμπληρωματικά με τις ανθρώπινες δυνάμεις προστασίας ενός χώρου και να αποτελούν το πιο βασικό εργαλείο για εκείνους.
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Presenter
Presentation Notes
Ας ανα΄φερουμε όμως συνοπτικά τι είναι ένα control room.Στην ουσία προκειτα για εναν ειδικα διαμορφωμενο χώρο, όπου εκπαιδειυμνεοι φυακες / χειριστές, έχουν εποπτεία πολλάπλών οθονών και καμερών και ετσι στην ουσία επιτηρούν τους διαφορους χώρους .Αν διαπιστωσουν καποια παραβαση τοτε ενημερωνουν τις φυλακες που βρισκονται στο χώρο για να δράσουν καταλλήλως.όμως, αυτη η συμβατική και εως τώρα γνωστή εφαρμογή, εμφανίζει πολλαπλά κενά τα οποία αξιποποιώντας εργαλεία της συγχρονης τεχνολογίας μπορούν να υπηστηριξουν αποτελεσματικα τη δουλειά τους, βελτιώνοντας κατακόρυφα τα αποτελέσματα.
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Εφαρμογή Hi End Τεχνολογίας  
                                 για Εξάλειψη του Προβλήματος 
 
- «Εκπαίδευση» της Κάμερας 
 
Ρύθμιση των Παραμέτρων Παραβατικής Συμπεριφοράς 
 
Εποπτεία του χώρου από ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα CCTV 
 
Ευφυϊα  //  24ωρες το 24ωρο  //  Πανταχού Παρών 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Στη συνέχαι λοιπόν θα αναλύσουμε ποια προβλήματα προκύπτουν απο τη συμβατική φύλαξη. , Αλλά φυσικά ο σκοπός της παρουσίας μας εδώ δεν είναι απλά να αναδείξουμε το πρόβλημα. Αλλά να δώσουμε και λύση.Δε θα το κανουμε εδω παιχιδι κυβερνησης αντιπολιτευσης που μονο αναδεικνυουν τα στραβα του αλλου, και δε δινουν λυσεις. Εμείς εδώ θα δώσουμε λύση στα θεματα που προκύπτουν.Και η λύση αυτή προέρχεται απο την τεχνολογία.Και μιας και η παρουσίαση έχει να κανει με συστηματα video analytics , αυτη είνια η τεχνολογία που θα μας λύσει το προβλημα.Στην ουσία όπως θα ενημερώναμε ενα φρουρο, ποιοι ειναι οι χωροι προστασιας, ποιοι ειναι σημαντικότεορι παραγοντες, ποιες ειναι οι παραβατικέ συνθήκες κλπ, ώστε να μας ενημερώσει, ακριβώς τις ίδιες παραμετρους έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμ΄σουμε σε ένα προηγμένο σύστημα video analytics, στην ουσία να εκπαιδεύσουμε την κάμερα μας.Οπότε αντί να έχει την αποκλειστική εποτπεία καποιος φορυρός, ένα ολοκληρωμένο συστημα με Ευφυϊα είναι 24ωρες το 24ωρο, πανταχού παρόν , ώστε να παρακαλουθει το χώρο και να ειδοποιεί αν υπάρχει διαπιστευμένη παράβαση.
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1α Κόπωση / Απόσπαση προσοχής 

 
• Φυσική κόπωση αργά ή γρήγορα 
• Ανάλογα της Βιολογία και της Εκπαίδευσης 
• Απόσπαση Προσοχής 
• Λάθη & Ανεπάρκεια 
• Σημαντικό Κενό στην Ασφάλεια 

 
(Ειδικά οι χειριστές του control room παρουσίαζουν 
απόσπαση προσοχής στα πρώτα 20’’) 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
αΣ ΔΟΎΜΕ ΛΟΙΠΌΝ, ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ Η ανάγκη ύπαρξης ενός συστηματος video analytics και πως αυτά αποτελούν εργαλείο  για τους Φρουρούς.Σύμφωνα με πολλές ακαδημαϊκές μελέτες, και ανεξάρτητα των στατιστικών στοιχειών που η κάθε μία δίνει, το τελικό πόρι σμα είναι οτι αργά ή γρήγορα στον ανθρωπο επέρχεται κόπωση. Η κατάσταση αυτή είναι κάτι που επηρεάζει και τους Φρουρούς.Το πόσο αργά  ή γρηγορα έει να κανει με τη βιολογια καθε ενός αλλά και με την εκπαίδευση του. Πάντως ετνός του προβλεόπμενου 8 ωρου, είναι βεβαια οτι έχει επέρθει προ ωρων.    Ως αποτέλεσμα της κόπωσης είναι η απόσπαση της προσοχής του φυλακα από το αντικείμενο της δουλειάς του, με αποτέλεσμα αυτός να κάνει λάθη και να παρουσιάζει εν γένει ανεπαρκειες.    Στον κλάδο μας, αυτό μεταφράζεται ως κενό στην ασφάλεια. Και προφανω΄ς για να έχει φτάσει κάποιος να απασχολεί φρουρους, τότε η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγάλη, άρα αντίστοιχα μεγάλο είανι και το κενό ασφαλείας που δημιουργέι η κόπωση.Μιλώντας συγκεκριμένα για τους χειριστής του control room , ακαδημαικες μελέτες έχουν δείξει οτι η αποσπαση προσοχής έρχεται στο πρωτο 20λεπτο εργασείας.Με το καλημέρα λοιπόν θα λέγαμε οτι ο χειριστής παρουσίαζει κάποια ανεπάρκεια. Άλλωστε πόσες οθόνες και πόσες κάμερες να μπορεί να επιτηρει ένας χειριστής άψογα κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
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1β  Διαρκής Έλεγχος στο Μάξιμουμ 24/7 
   Χωρίς σημάδια κόπωσης 
 
 Άμεση Ειδοποίηση για Παράβαση των 

Παραμέτρων 
 Ακριβής Υπόδειξη του Σημείου και της Αιτίας 

Παράβασης 
 Έλεγχος σε Κατάλληλη Κατάσταση Συναγερμού 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Με το σύστημα video analytics μπορούμε και αναιρέουμε το πρόβλημα της φυσικής Κόπωσης, αφού το συστημα μόλις αντιληφθεί παραβατική συμπεριφορά, ειδοποιεί άμεσα τον Φρουρό υποστηρίζοντας τον να επανέλθει σε πλήρη ετοιμότητα και να πραγματοποίησει τον έλεγχο εκει που το συστημα του εχει αναδείξει.Συγκεκριμένα το σύστημα ενημερώνει για το ακριβές σημείο, αλλά και για την αιτία παράβασης. Έτσι, ο Φρουρός προετοιμάζεται κατάλληλα για τον έλεγχο.Σημαντικό οτι πλέον ο φρουρος δεν παέι να κανει ενα τακτικό λεεγχο, αλλα ειναι σε επιφυλακή γιατι γνωριζει απο το συστημα οτι συμβαίνει παράβαση. Ετσι, μειώνουμε δραστικά και τις όποιες δυσάρεστες συνεπειες των φρουρών οταν πιανονται εξ απήνης. Ξερουμε δυστυχως οτι πολλά δυσάρεστα εχουν συμβεί απο τους τυπικους και τακτικους ελεγχους, επειδη οι φύλακες πάνε χαλαροί σε ελεγχο ρουτινας. Τωρα με αυτο το συστημα, οι φυλακες παντα ειανι σε επιφυλακη οταν πανε να ελεγξουν συγκεκριμενο – υποδεδειγμενο γεγονός.Είναι γνωστό και κατανοητό, πως πρωτευούσης σημασίας, ειναι η ακεραιότητα του Φρουρου. Αν ο Φρουρός είναι προστατυεμένος, ασφαλής και σε ετοιμότητα, τότε μπορεί να εκτελέσει το έργο του άψογα. Εδω λοιπόν το ωιδεο video analytics ερχεται να επιτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, ίσως το πιο απαραίτητο που είχε ποτέ στη διάθεση του.Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο. κΑΤΆ τη διάρκεια της πτήσεις υπάρχουν καποιες οδηγίες για το πως ναδ ρασουμε σε κατασταση ανάγκης. Αν υπαρχουν παιδια οι οδηγίες μας κατευθύνουν να πρστατευσουμε πρωτα τησωματική μας ακεραιοτητα και στη συνέεια εκεινη των παιδιων. πΡΕΠει ο γονέας/ φυλακας να ειναι σε ασφαλη κατασταση και αφου εξασφαλιστει αυτό, τότε μπορεί να εκτελεσει το εργο του και να προστατεψει τα παιδια.Αντιστοιχα και ο φρουρος. Πρεπει αυτος πρωτα εκειος να εξασφαλίσει την ασφάλεια του , και επειτα να εκτελεσει το καθηκον του. Ετσι θα εοχυμε αποτελεσματα.
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2α Παραπλάνηση / Επιτιδευμένη Απόσπαση 
Προσοχής 

 
• Αντιπερισπασμός 
• Επιτηδευμένη Κατεύθυνση Προσοχής 
• Παράβαση σε Αντίθετη Κατεύθυνση 
 

 
 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Ένας φύλακας ενδέχεται να παραπλανηθεί από κάποιον αντιπερισπασμό. Έτσι, πέρα από την αποσπαση προσοχής λογω φυσιολογικών αιτίων ( απο την κουραση), μπορεί να γίνει επιτεδευμένη αποσπαση προσοχής ώστε να κατευθύνει την προσοχή του σε άλλο σημείο, πέρα από εκείνο που εν τέλει θα πραγματοποιηθεί η παράβαση. Για να διαφυλάξουμε οτι κάτι τετοιο δε θα συμβεί, θα επρεπε να εχουμε «μάτια» παντου΄, δηλαδη ανθρώπινο δυναμικό παντού.Μία λύση βέβαια ιδιαίτερα κοστοβόρα.
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2β Ανεξάρτητη / Ανεπηρέαστη Επιτήρηση 
    Χωρίς να είναι ευάλωτη σε Αντιπερισπασμούς 
 
 Alarm σε ενδεχόμενο Αντιπερισπασμό,  
 Ταυτόχρονα διαθέσιμο να δώσει προτεραίοτητα 

σε Σημαντικότερη Παράβαση. 
 
Αντιμετώπιση της Πραγματικής Εισβολής 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Τα συστήματα video analytics,καθότι είναι συστήματα μένουν ανεπηρεάστα σε αντιπερισπασμούς.Πραγματι μια προσπάθεια σαμποταζ μπορεί να προκαλέσει ειδοποίηση και συναγερμό ώστε να γίνει έλεγχος σε μια συγκεκριμένη περιοχή.Όμως το ολοκληρωμένο σύστημα μένει ανεπηρέαστο και αν ταυτόχρονα αντιληφθεί παράβαση σε άλλη περιοχή, υψηλότερης σηματνικότητας ή ακόμη και τρόπος παρβασης υψηλότερης σημασίας ( πχ φορτηγο ή αυτοκινητο, αντι για ανθρωπο), τότε και πάλι θα ειδοποιησει, ώστε να στραφεί η προσοχή του ελεγκτη από το σημείο αντιπερισπασμού στο σημείο πρωτευούσης σημασίας.Ετσι επιτυγχάνουμε αντιμετώπιση της πραγματικής εισβολής.
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3α Νεκρά Σημεία Επιτήρησης 

 
• Μερική Επίτηρηση 
• Επιτήρηση ενός Σημείου 
• Τυφλά Σημεία σε Αντίθετη Κατεύθυνση 
 

 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Σε συνέεια της παραπανω αναγκης, πρέπει να ανφέρουμε πως ακόμη και χωρίς την παραπλάνηση για να καλυψουμε ικανοποιητικά ένα χώρο, χρειαζόμαστε προσωπικο ώστε να μπορούμε να έχουμε έλγχο του παραμικρού σημείου πρόσβασης. Γενικά όταν ένας φρουρός κατευθ΄νυεται προς μια πορεία, τ΄τοε δημιουργεί νεκρά σημεία προς αντίθετη κατεύθυνση
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3β Πλήρης Κάλυψη 
    Εξάλειψη Νεκρών Σημείων 

 
 Σωστή Μελέτη  
 Επαγγελματική Εγκατάσταση 
 Πλήρης Επιτήρηση Παντού & Πάντα 
 Ταυτόχρονη Ειδοποίηση Πολλαπλών Σημείων 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Εγκαθιστώντας ένα σύστημα cctv και εξοπλίζοντας το με τεχνολογία video analytics, κατορθώνουμε να έχουμε πλήρη κάλυψη του χώρου.Έτσι μία σωστή μελέτη και μία επαγγελματική εγκατάστση μπορούν να μας δώσουν «μάτια» παντού, ώστε να έχουμε πλήρη εποπτέια της προστατεύομενης περιοχής.Ετσι σε ενδεχόμενη παράβαση μιας εκ των παραμέτρων, θα μπορούμε έυκολα να έχουμε ειδοποίηση. Όμως τα «ματια» μας παραμένουν ανοιχτά, είναι παντού, δεν είναι σε ένα Σημείο όπως συμβαίνιε με το φύλακα , και έτσι σε ενδεχόμενη παράβαση άλλης παραμετρου σε άλλο απομακρυσμένο σημείο και πάλι θα έχουμε ειδοποίηση. Όπως αναφέραμε και στη περίπτωση αντιπερισπασμού πριν.
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4α Επικίνδυνη Φύλαξη 
 
• Ανθρώπινες Ζωές 
• Χώροι Υψηλής Επικνδυνότητας 
• Φρουροί σε Κίνδυνο 
 
Εν τέλει, μη αποτελεσματική Προστασία 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Στη φυσική στατική φύλαξη, δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι εχουμε να κανουμε με ανθρωπινες ζωές. Ανθρωπινες ζωε΄ς που καθε μέρα βρισκονται σε ενα χωρο υψηλης επικινδυνότηττας. Ειναι ακρετες οι φορές που η ζωή ενός φύλακα έχει κινδυνέψει, έχει απειληθεί και έχει υποκίψει.Πέρα από αυτό, αν θελετε και το ψυχρο αποτελεσμα ηταν ο εν τελει η φυσικη φυλαξη σταθικε ανεπαρκηςμ ώστε να  αποτρέψει την παραβαση.



*

4β Ασφαλής / Απομακρυσμένη Επιτήρηση 
    Λήψη μέτρων προστασίας σε Απειλή 

 
 Πιστοποίηση Παράβασης 
 Απομακρυσμένη Καθοδήγηση 
 Κατάλληλη Προετοιμασία / Πλήρης Ετοιμότητα 
 Ανενόχλητη Εκτέλεση Υπηρεσίας 
 Διαδραστική Επικοινωνία με το χώρο 
 
Πάντα Αποτελεσματική Φύλαξη 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Με το συστημα video analytics κατάφέρνουμε να έχουμε πλήρη απομακρυσμένη εποτπεία του χώρου.Αυτό σημαίνει οτι ο φρουρός βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο / απομονωμένο κεντρο ελέγχου ωστε να πραγματοποιεί την επιτηρηση και τον ελεγχο. Δεν εχει φυσική παρουσία.Αν τωρα διαπιστωθεί από το video analytcis καποια παραβαση τότε ο ο φρουρός θα δει απομακρυσμένα τι ακριβώς συμβαίνει και θα δράσει αναλόγως.Αν τώρα επιθυμούμε να γίνει επι τόπου έλεγχος στο χώρο, από τη στιγμή που το συστημα μας έχει ειδποιήσει για σαφή παράβαση, τοτε ο τοπικός φύλακας θα λάβει όλα τα απαιρα΄τιητα μέτρα προστασίας για να πραγμτοποιήσει τον συγκεκριμένο έλεγχο. Δεν είνα ι πέον χαλαρός για λεγχο ρουτινας, αλλά ειναι σε πλήρη ετοιμότητα.ΕΠίσης, ο φρουρός στο control room δεν ερχεται σε επαφή με τους εισβολείς, πράγμα που σημαινει οτι παραμένει ακέραιος να πράξει ανενόχλητος την υπηρεσία του. Δεν πρόκετιαι να απειληθει και να εκβιαστεί από κανέναν.Τέλος, μιας και ο φρουρός έχει «ματια» στον χώρο,μπορεί να έχει διαδραστική επικοινωνία ( φωτισμ΄ςο του χω΄ρου, ομιλία από μεγάφωνα) και να είναι οnline με τις αρχές που θα πραγματοποιούν ερευνα.
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Προϋποθέσεις Πλήρους Εφαρμογής: 
- Ύπαρξη Control Room 
- Ύπαρξη Στατικού Φύλακα 

 
Χώροι με Μερική ή Καθόλου Υποδομή 
- Μόνο Στατική Φύλαξη 
- Μόνο Τακτικές Περιπολίες 
- Καθόλου Φυσική Φύλαξη 

 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Στην πλήρη εφαρμογή του συστηματος περιφρούρησης, είδαμε οτι υπάρχουν συγκεκριμένες υποδομές . προυποθέσειςΥπάρχει ένα control room στο χώρο, στο οποίο ο φυλακας επιτηρεί τις κάμερες του χώρου.Και στη συνέχεια υπάρχει στατικός φύλακας, ο οποίος ελέγχει επί τόπου το χώρο.όμως, δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτήν την πλήρη κάλυψη.Υπάρχουν χώροι οι ναι μεν έχουν στατικούς φύλακες, αλλά δεν έχουν control room.Yπάρχουν χώροι ή ολοκληρες γειτονίες που γίνοται τακτικές περιπολίες από το χώρους προστασίας χώρις να ειναι διαρκώς κάποιος εκείΥπάρχουν χώροι, που δεν υπάρχει κα΄θλους στατικός φύλακας.Αναρωτιόμαστε λοιπόν, πως μπορουν και αυτοί χώροι να έχουν πλήρη φύλαξη.ΕΔΏ ΛΟΙΠΌΝ ΈΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΏΣΕΙ ΤΗ ΛΎΣΗ, ο 24ωρος Σταθμός .
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- Σε αυτές τις Εφαρμογές η Λύση έρχεται από τον 

συνεργαζόμενο 24ωρο Σταθμό 
 

- Ο 24ωρος Σταθμός & το 3D Video Analytics 
αποτελούν το χρήσιμο εργαλείο : 

•      Του Στατικού Φύλακα 
•      Της Περιπολίας Security 
•      Των Κρατικών Αρχών 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
ΕΔΏ ΛΟΙΠΌΝ ΈΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΏΣΕΙ ΤΗ ΛΎΣΗ, ο 24ωρος Σταθμός .Ο συνεργαζόμενος 24ωρος σταθμός και το συστημα 3d video analytcis είναι εκείνα που πλέον αναλαμβάνουν τα χρεη του control room και αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο του :Στατικού φύλακα ήτης περιπολίας security ήΤων κρατικών αρχώνς, της αστυνομίας



Χειριστής 24ωρου Σταθμού: 
 
 Κάθε χώρος μπορεί να έχει το δικό του «Φύλακα» 
 Καλύτερη Επίβλεψη του χώρου 
 Πολλαπλές κάμερες 
 Ειδοποίηση Αρχών / Υπευθύνων Χώρου 
 Διαδραστική επικοινωνία 

 
 Επαγγελματική επιλογή 
 Οικονομικότερη επιλογή 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 
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Presenter
Presentation Notes
Όπου στην ουσία, οι ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές του Σταθμού, είναι τα μάτια σε καθε χώρο.Κάθε χώρος λοιπόν, μπορεί να έχει τον δικό του απομακρυσμένο φρουρό, ο οποιος αν και ειναι μαρκια, εν τουτοις μπορεί και ακλύπτει καλυτερα το χώρο από οτι ένας , δυο και γενικα λιγοι φρουροι στο χώρο. Και αυτό γιατί οι καμερες του δίνουν μάτια παντοού.Σε περίπτωση ΄τωρα διαπιστωμένης παράβασης, ο χειριστής μπορεί να ειδοποιησει τις αρχές , τους υπέυθυνους του χώρου και να έχει διαδραστική επικοινωνία με το χώρο προστασίας.Αποτελεί επαγγελματική επιλογή, και φυσικά αντιλαμβάνεστε την οικονομία κλίμακος που μπορεί να επιτευχθει.Έχουμε ανωτερο αποστέλεσμα με σαφώς λιγότερο κοστος.



Εξασφαλισμένη Ακεραιότητα ! 
 
Όμως, 
 
           Ευφυία ? 
 
        Intelligent  Video  Analytics : IVS 
 
           Αξιοπιστία ? 
 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 
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Presenter
Presentation Notes
Εώς τώρα έχουμε αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα του video analytcis οσον αφορά την ακεραίοτητα του συστηματος και πως αυτό μπορεί ναλειτουργήσει είτε συμπληρωματικά στη στατική φύλαξη, είτε και εώς μόνη λύση.όμως, κάου αναφέραμα οτι τα συστήματα  video analytics φέρουν και Ευφύια. Στην ουσία η ονομασία τους είναι INTELLIGENT Video analytics.H ΕΥΦΥΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΌΝ Είναι πολυ σημαντικός παράγων.Αν ενα σσυστημα video analytics δεν ειανι πραγατικά Ευφυές, τότε παυει να εινναι αξιοπιστο. Και ατην Ασφαλεια η αξιοπιστία έχει βαρυνουσα σημασία.΄Ολοι ξερουμε την ιστορία με το βοσκό και με τον λύκο, όπου καλουσε σε βοηθεια οταν δεν υπηρχε λογος, τον ακουσαν οι συγωριανοι του 3-4 φορές, μετα των αγνοουσαν. Οταν πηρξε ομως στα αληθεια λυκος, τότε καλεσε βοηθεια αλλα ολοι νομιζα πως τους κανει πλακα πλαι και του φαγαν ταπροβατα.Ετσι λοιπον αν ενα συστημα video analytcs δινει πολλούς ψευδοσυναγερμούς, τότε οταν θα γινει η πραγματικλη παραβαση ρισκαρουμε να τη θεωρησουμε εσφαλμενη ειδοποίηση και να την προσπεράσουμε



*

1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 3D Video Analytics της HuperLab 
 
Μέγιστη Αξιοπιστία 
 
 
2. Φιλτράρισμα από τον 24ωρο Σταθμό 
 
Ειδοποίηση για 100% πραγματικό γεγονός 
 

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Πιο πριν ο Αντώνης, σας μίλησε για το ΠΡΑΓΑΜΤΙΚΟ 3D Video Analytics της Huperlab.Το πραγματικό 3d, μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε έως και 95% αξιοπιστία . Πλησιάζουμε το τέλειο.Αυτό σημαλινιε οτι μειώνουμε δραστικά τους ψευδοσυναγερμούς , πλέον δεν κουράζουμε με αχρηστη πληροφορία των χειριστή και όταν το συστημα μας δώσει συναγερμό, θα πρέπει να το λεέγξουμε γιατί κατα 95% θα έχουμε παράβαση.Είναι σημαντικό λοιπόν το σύστημα μας να ειναι μην ειναι ένα απλό συστημα video analytics, όχι ένα παιχνίδι, αλλά ένα πραγματικα επαγγλματικό εργαλείο, Παρόλα αυτά σε ένα χώρο που υπάρχει  control room με στατικό φρουρό, τότε αυτός μπορει να φιλτραρει την πληροφία και να απομονώσει το 5%.όμως, αν δεν υπάρχει τοπικός φρουρός, αυτό το 5%, πριν φτάσει στον τελικό χρήστη, μπορεί να φιλτράρεται από τον χειριστή του 24ωρου σταθμού.Ετσι, ο τελικός χρήστης, οι αρχε΄ς, οι υπεύθυνοι του χώρου, οι τοπικοι φυλακες, όταν λα΄βουν κλήση από το σταθμό, θα έχουν 100% πιστοποιημένη παράβαση.Πρέπει να πας! Αυτη τη στιγμή έχεις εισβολή. Αυτη τη στιγμή γίνεται παραβαση.



Πλήρης Ενσωμάτωση του HuperLab με την TECNOHELLAS 
 
ON LINE Σύνδεση 

 
 Συνεχής Έλεγχος της Κατάστασης του Συστήματος 
 Άμεση Ειδοποίηση για δυσλειτουργία 
 Κορύφωση της Αξιοπιστίας 
 Κορύφωση της Ασφάλειας 

*

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι οτι η huperlab σε συδυασμό με τον 24ωρο Σταθμό tecnohellas, έχουν πετύχει πλήρη ενσωμάτωση.Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ?Οτι το εγκατεστημένο συστημα video analytics, ειναι διαρκώς on line με το σταθμό.Αυτό σημαίνει, πως το συστημα πραγματοποιεί ένα διαρκη έλεγχο στα λειτουργικά του στοιχεία και αν τυχόν υπάρξει η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία, αυτόματα θα στείλει άμεση ειδοποίση στους χειριστές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα φροντίοσυν για την αποκατάσταησ της βλάβης.Αν αναλογιστείτε όλα υατα που αναφέραμε πριν και το ποσο χρησιμο εργαλείαο ειναι για τους φυλακες το συστημα ωideo analytcis aντιλαμβανεστε και την υψιστη σημασία αυτο το συστημα να δουλευει διαρκώς. Αν εχουμε ενα συστημα το οποιο δε δουλευει στην ουσια εφησυχαζομαστε σε αυτο το εργαλειο και ενω νομιζουμε οτι ολα δουλευουν ορθως, εν τουτις αυτο δε συμβαίνει. Στην ουσια ολη αυητ η τεχνολογάι γυρνάει κατά μας.Με αυτόν τον τρόπο εκτοξέυεται η αξιοπιστία του συστηματος. Φανταστείτε να ειστε ησυχοι οτι ενα συστημα ασφαλειας σας προστατευει και αυτο στην πραγματικότηα να μη δουλεύει. Εδω δεν ανησυχουμε για κατι τετοιο. Απο τη στιγμη που δεν εχουμε ειδοποιση όλα πανε καλα. No news good news !



Πλήρης Ενσωμάτωση του HuperLab με την TECNOHELLAS 
 
ON LINE Σύνδεση 

 
 Άμεση Σύνδεση με το χώρο Προστασίας 
 LIVE εικόνα της παράβασης 
 Μηδενική καθυστέρηση 

*

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Επίσης χάρη στην online επικοινωνία του, έχουμε άμεση οπτικοποίηση της παραβασης.Δλδ, όταν γινει η παραβαση αυτοματα η εικόνα κανει ποp up στην οθονη του χειριστη και βλεπει αμεσα τι συμβα΄νιε στο χώρο , ΤΩΡΑ.Με τα κοινα συστηματα, οταν γινει παραβαση, αθ πρεπει να γινει η συνδεση, και θα πρεπει να παμε λιγο πισω το χρονο ωστε να δουμε τι εγινε τη στιγμη του σηματος κλπ κλπ.Αυτα εδ ωτ αξεχναμε. Εχουμε αμεση ανταποκριση, τωρα εγινε η παραβαση, τωρα εχουμε εικονα απο το χωρο και βλεουμε τι συμβαίνει.



3D VIDEO ANALYTICS 
 
Πραγματικό Εργαλείο Ασφάλειας 
 
 

Το ΜΕΛΛΟΝ..   
                        ΣΗΜΕΡΑ ! 
                                  Aπό την KEEPER GROUP 

*

Με την Υποστήριξη της KEEPER GROUP 

Presenter
Presentation Notes
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας τα συστηματα video analytics είναι ενα πραγματικό εργαλείο ασφάλειας, όταν μπορούν αν δουλέψουν σωστα και επαγγελματικά αόπως το πραγαμτικό 3D σύστημα της huperlab.Η Παγκόσμια αγορά μας δείχνει τις τάσεις και μας λέει οτι το μέλλον είανι τα video analytics. Για αυτό το λόγο εμείς, επενδύουμε Σήμερα σε αυτό, στείνωντας μία 5μεή ομάδα τεχνικών, με επικεφαλή τον Αντώνη, ώστε εσείς να επωφεληθείτε αυτού του χρήσιμου εργαλείου τώρα.Το μέλλον , λοιπόν, είναι ΣΗΜΕΡΑ.



Σας Ευχαριστούμε 
 

Αντώνιος Βουκάλης 
Αλέξανδρος Βουκάλης 
 

 

 

                               Powered by KEEPER GROUP 
 

Δίπλα σας :  
« KEEPER Technology Corner» Stands No 6 & No 7 
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