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Agenda 

• To σύγχρονο περιβάλλον για το Surveillance   

• Σύγχρονες λειτουργίες 
– WDR 

– Light Finder 

– Video Analytics 

– Mega Pixel 

– Edge Storage 

– Image usability 

– Ενοποίηση 

• Οι λύσεις της CPI 

 

 
 



Τα συστατικά του Security 
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• Ασφάλεια 

• Μικρός χρόνος εγκατάστασης 

• Integration με τα υπάρχοντα συστήματα 

• Επεκτασιμότητα  

• Αναβάθμιση σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες 

• Εύκολη διαχείριση 

• Μείωση λειτουργικών εξόδων 

Ανάγκες στο σύγχρονο περιβάλλον 



H τάση για το Surveillance 

Πηγή : IMS Research 2012 
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Presentation Notes
Στο ίδιο περιοδικό αναφέρεται η έρευνα που έκανε η IHS  στην οποία περιγράφεται ότι οι κατασκευαστικοί οίκοι προσανατολίζονται να παράγουν νέα προϊόντα που θα διακρίνονται για την ενσωμάτωση σε αυτά καινοτόμων τεχνολογιών με βάση πάντα την IP τεχνολογία



Οι νέες δυνατότητες των IP συστημάτων 
απαντούν στην πρόκληση .. 
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Σύγχρονες λειτουργίες 

Wide Dynamic Range 

Η δυνατότητα της κάμερας να επεξεργαστεί  
εξαιρετικά μεγάλες συνθήκες φωτισμού 



Wide Dynamic Range 



Σύγχρονες λειτουργίες 

Light Finder 

Η δυνατότητα της κάμερας να μπορεί να αποδώσει την  
έγχρωμη εικόνα σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού  

χωρίς θόρυβο 



Light Finder 

Με πόσο χαμηλό φωτισμό ; 



Σύγχρονες λειτουργίες 

Video Analytics 
& 

Κάμερες ACAP 

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ανάλυση Video  
μέσα από την κάμερα 



Video Analytics 

• Ανίχνευση κίνησης & Cross line detection 

• Εξαφάνιση αντικειμένου 

• Εμφάνιση ξένου αντικειμένου 

• Βανδαλισμός & masking 

• Intrusion alarm 

• Plate recognition 

• Digital PTZ auto tracking 

• People counting 

• Traffic & parking facilities 



Σύγχρονες λειτουργίες 

Megapixel camera δηλαδή IP camera 



Mega Pixel 

Megapixel camera δηλαδή IP camera 



Σύγχρονες λειτουργίες 

Edge storage 

Η δυνατότητα που έχουν οι κάμερες να αποθηκεύουν 
σε διάφορα μέσα  



Edge storage 

Decentralized storage 

Redundancy 

Low bandwidth 

http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/edge_storage/decentralised_storage.htm
http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/edge_storage/redundancy.htm
http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/edge_storage/low_bandwidth.htm


Edge storage 



Σύγχρονες λειτουργίες 

Image Usability 

Όταν η εικόνα που λαμβάνουμε είναι πραγματικά χρήσιμη.. 



Image Usability 

 Εικόνα που μπορεί να μεταδοθεί ταυτόχρονα 

 
– Στο κινητό ή στο tablet 

– Στο καταγραφικό 

– Στον φύλακα 

– Σε όλα τα παραπάνω με διαφορετική ποιότητα & ανάλυση 



Σύγχρονες λειτουργίες 

Ενοποίηση 

Η δυνατότητα των IP συστημάτων που παρέχει η CPI  
να συνεργάζονται με υπάρχουσες εγκαταστάσεις CCTV  

και  alarm systems 



Ενοποίηση 

POE switches Audio Modules 

Video encoders 

Ethernet over coax 

Lan extenders Qnap OnVif NVR 



Oι λύσεις που διαθέτουμε σας διασφαλίζουν: 

 Ευελιξία σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, υλοποίησης 

 Ενσωμάτωση σε κάθε σύστημα/οργανισμό 

 IP τεχνολογία για κάθε budget 

 Δυνατότητα σχεδιασμού customized προτάσεων 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αναπτυσσόμενη αγορά 
 

Γιατί με την CPI ; 
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IP κάμερες ασφαλείας και Προγράμματα καταγραφής 
  

Συστήματα NVR & NAS 

Video Analytics Προγράμματα καταγραφής 

www.cpi.gr 
facebook.com/CPI.Greece 

Γιατί με την CPI ; 
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