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Τι ονοµάζουµε Video Analysis

“Είναι η δυνατότητα αυτόµατης ανάλυσης των καταγραφών εικόνας 
για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό των χρονικών και χωρικών γεγονότων, χωρίς 
την ανθρώπινη παρέµβαση.”



Τι είναι τo Intelligent Video Analysis

• Ανίχνευση αφαίρεσης αντικειµένου

• Ανίχνευση εξαίρεσης

• ∆ιέλευση γραµµής/Ανίχνευση εισβολής

• Καταµέτρηση ατόµων

• Καταµέτρηση πυκνότητας πλήθους

• Ανίχνευση εισβολής ατόµων

• Ανίχνευση προσώπου

• Αναγνώριση προσώπου

• Αναζήτηση προσώπου

• Ιχνηλάτηση προσώπου

• Στατιστικά στοιχεία προσώπου

SMART EVENT ALARM1 FACE SURVEILLANCE2



SMART EVENT ALARM



Ανίχνευση αφαίρεσης αντικειµένου
Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν ανιχνεύσει ότι τα αντικείµενα αποµακρύνονται 
από τις προκαθορισµένες θέσεις



Ανίχνευση εξαίρεσης
Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν ανιχνεύσει αλλαγές στο περιβάλλον επιτήρησης, 
όπως χαµηλή φωτεινότητα, υψηλή φωτεινότητα, θόλωση εικόνας, µεταβολή στο 
χρώµα ή παρεµβολές.



∆ιέλευση γραµµής/Ανίχνευση εισβολής
Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν κάποιος ή κάτι 
διασχίσει τις προκαθορισµένες γραµµές ή περιοχές 
συναγερµού.
∆ιέλευση γραµµής: εντοπίζει αντικείµενα στο οπτικό 
πεδίο και ενεργοποιεί τον συναγερµό όταν διασχίσουν 
τις προκαθορισµένες γραµµές προς την µια ή την άλλη 
κατεύθυνση ή και τις δύο κατευθύνσεις.
Περιοχή συναγερµού: ο συναγερµός ενεργοποιείται 
όταν τα αντικείµενα στο οπτικό πεδίο εισέρχονται ή 
εξέρχονται από τα προκαθορισµένα όρια της περιοχής.



Καταµέτρηση ατόµων
Μετράει το πλήθος των ατόµων που διέσχισαν µια προκαθορισµένη  περιοχή και προς τις δυο 
κατευθύνσεις, µε τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και την καταµέτρηση του σχήµατος 
του κεφαλιού.

Η καταµέτρηση περιλαµβάνει τον αριθµό των εισερχόµενων και εξερχόµενων ατόµων καθώς 
και τον όσων παραµένουν εντός της περιοχής ανίχνευσης.

The alarm number of access

The alarm number of leaving

The alarm number of retention

500

500

500



Καταµέτρηση πυκνότητας πλήθους
Εντοπίζει την πυκνότητα των ανθρώπων που κινούνται σε µια καθορισµένη περιοχή 
(πλατεία, σούπερ µάρκετ κλπ) και ενεργοποιεί τον συναγερµό όταν ξεπεράσει το επίπεδο που 
έχουµε ορίσει.



Ανίχνευση εισβολής ατόµων
Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν κάποιος 
εισέλθει κάπου, όπου δεν επιτρέπεται η 
πρόσβαση. Αυτή η λειτουργία είναι ειδικά 
σχεδιασµένη για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους. 



FACE SURVEILLANCE



Ανίχνευση προσώπου
Εντοπίζει κάθε πρόσωπο που εµφανίζεται στην καταγραφή.



Αναγνώριση προσώπου
Αναγνωρίζει πρόσωπα σε πραγµατικό χρόνο, 
ακόµα και σε πολλά κανάλια ταυτόχρονα, καθώς 
διαθέτει προηγµένο αλγόριθµο και 
βελτιστοποιηµένο SOC chipset, για γρήγορη 
αναζήτηση από την βάση δεδοµένων.

Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί 
πρόσωπο από την λίστα απαγορευµένων ή 
επιτρεπόµενων προσώπων ή κάποιο άγνωστο 
πρόσωπο.



Υποστηρίζει αναγνώριση προσώπου σε πραγµατικό χρόνο, ακόµα και σε πολλά κανάλια 
ταυτόχρονα, καθώς διαθέτει προηγµένο αλγόριθµο και βελτιστοποιηµένο ενσωµατωµένο τσιπ SOC, 
για γρήγορη αναζήτηση από την βάση δεδοµένων.

Αναζήτηση προσώπου

Παρέχει δυνατότητα αναζήτησης ενός προσώπου στις καταγραφές, βάσει χρόνου, προσώπου 
και καναλιού.



Ιχνηλάτηση προσώπου

∆υνατότητα εντοπισµού και συνεχούς παρακολούθησης ενός ατόµου, καθώς και δυνατότητα 
αναπαραγωγής της διαδροµής µε χρονολογική σειρά.



Στατιστικά στοιχεία προσώπου
Το σύστηµα µπορεί να δηµιουργήσει µια 
πολυδιάστατη βιβλιοθήκη µε στατιστικά ανά 
ώρα και ανά πρόσωπο.

Γράφηµα µπάρας: ο αριθµός του ανιχνευµένου 
προσώπου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 
(συµπεριλαµβάνει ηµερήσια, εβδοµαδιαία, 
µηνιαία και τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία, καθώς 
και στατιστικά στοιχεία για προσαρµοσµένο 
χρονικό διάστηµα).

Γράφηµα πίτας: το ποσοστό των το 
ανιχνευµένων προσώπων στη λίστα 
απαγορευµένων ή επιτρεπόµενων προσώπων.



Πρακτικές εφαρµογές



Πρακτικές εφαρµογές

Γραφεία

Συγκρότηµα κατοικιών

Εκπαίδευση

Βιοµηχανικά πάρκα

Νοσοκοµεία

Καταστήµατα

Τράπεζες

Κατασκευαστικός τοµέας



∆ιαθέσιµα προϊόντα



∆ιαθέσιµα προϊόντα

N9000



Σας ευχαριστούµε!
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το περίπτερο µας.

www.sigmasec.gr


