MOMENTQUEST
Kaydedilen videonun neredeyse anlık olarak adli araması.

Çeşitli kriterlere göre hızlı arama:
bir çizgiyi geçme, hareket yönü
ve daha fazlası.

MomentQuest bir arama aracından daha fazlası (öyle olmasına rağmen). Video kaydı
esnasında meta veri üreten teknolojiler kümesidir. Meta veri veritabanı, arşivlerin hızlı ve
doğru analizi için temel oluşturur. Daha sonra ilgili bir olayı bulmak için, sadece gerekli kriterleri girin: bölgelerde hareket, çizgiyi geçme, boyut, renk, yön, nesne hareketinin hızı ve
daha fazlası. İlgili video bölümlerinin örnek resimleri saniyeler içinde gösterilir. Tüm gece
boyunca süren izleme maratonları artık geçmişte kaldı. MomentQuest onları hızlı, etkili
kritere dayalı adli arama ile değiştirdi.
MomentQuest’te arama hızlıdır, çünkü görüş alanındaki tüm hareketli nesneler için hesaplanan meta verilere dayanır. Meta veriler, video ile aynı anda özel bir VMDA* veritabanına metin dizeleri olarak kaydedilen nesnelerin niteliklerini içerir.
* VMDA, sahnede olanların açıklamalarını endekslemek ve depolamak için bir veritabanından oluşan özel bir AxxonSoft yeniliğidir.
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YÜZ VE PLAKA ARAMA
Yüz ve plaka tanıma ve video görüntülerinde hızlı arama.
Axxon Next, görüş alanında veya bir
veya birkaç kameranın sağladığı video görüntüsünde otomatik olarak
yüz veya plaka tespiti yapan bir yüz
ve LPR arama algoritmasına sahiptir.
Tanınan plaka numaraları bir veritabanına
kaydedilir. Algoritma, mümkün olduğunca
çok sayıda potansiyel eşleşmeyi tanımlamak için gelişmiş sezgisel yöntemleri (benzer görünen harflerin/rakamların yerine
koyulması gibi) içerir.
Bir kişiyi aramak için, kullanıcı bir fotoğraf
yükler ve sistem fotoğraftaki yüzü veritabanında saklanan yüz açıklamalarıyla karşılaştırır. Arama sonuçları, fotoğrafa benzer
görünümdeki insanların olduğu tüm sahneleri gösterir.
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TIMECOMPRESSOR
Görsel sahne özeti.

TimeCompressor video gözetiminde verimlilik için yepyeni bir paradigmadır. Kaydedilen
videodaki tüm hareketli nesneler, kısa bir video klipte operatöre gösterilir. Bu süreçte zaman sıkıştırılır ancak nesnelerin orijinal hareket hızı korunur. İlgili videonun normal modda
oynatılması için bir nesneyi tıklamanız yeterlidir.
TimeCompressor, sahnedeki olayların kısa yoldan derlemesidir. Video gözetiminde verimlilik asla aynı olmayacak.

OFFLINE ANALIZLER
Tüm adli arama özelliklerini, içe aktarılmış videoyla kullanın.
Axxon Next, herhangi bir video görüntüsünü içe aktarmanıza ve adli aramayla araştırmanıza olanak tanır. Bu özellik, hızlı arşiv analizi için hiçbir araç bulunmayan kurulmuş gözetim sistemleri için çok kullanışlıdır.
Aşağıdaki özellikler içe aktarıldıktan sonra kullanılabilir olur:
• MomentQuest (Adli Arama)
• TimeCompressor (Zaman Sıkştırma)
• Yüz arama
• Plaka arama
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OTOMATİK YAKINLAŞTIRMA
Hareketli nesneleri izleyin ve yakınlaştırın.
Otomatik yakınlaştırma, görüş alanındaki nesneleri otomatik olarak izlemenizi
sağlar. Bu özellik, hareketli bir nesnenin bulunduğu sahnenin alanını büyütür ve nesneyi
yakından çekerken bir film kamerasının yaptığı gibi nesneyi hareket halindeyken takip eder.
Otomatik yakınlaştırma hem kutu kameralarla (dijital yakınlaştırma ile) hem de balıkgözü
kameralarla çalışır. Balıkgözü kameralarla, Otomatik Yakınlaştırma hareketli nesneyi izleyen
bir ePTZ kamera gibi davranır. Sahnede aynı anda hareket eden birkaç nesne varsa, yakınlaştırma tüm nesnelerin çerçeveye sığması için ayarlanır. Karede hareket eden nesne yoksa,
sahne alanı Otomatik Yakınlaştırma devre dışı bırakılmış gibi tamamen gösterilir.

Sahnedeki hareketli nesnelerin otomatik izlenmesi.
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YENİ ELVERİŞLİ KULLANICI ARAYÜZÜ
Axxon Next’in geleneksel güçlü yönlerinden biri, her zaman sistem yönetimi ile birlikte
yapılandırma kolaylığı olmuştur. Sürüm 4, video gözetimini daha önce hiç olmadığı
kadar erişilebilir, şeffaf ve yönetilebilir hale getirmek için arayüzü iyileştirir.

Yeni Düzen Paneli daha işlevsel, kompakt ve çekici bir şekilde
tasarlanmıştır.
İletişim paneli, kullanıcı tarafından belirlenen filtre kriterlerine uyan
olaylar hakkındaki mesajları görüntüler. Belirtilen metin ve reaksiyon
düğmeleri de görüntülenir.
Web Paneli Axxon Next düzeninde
web sayfalarının görüntülenmesine
izin verir. Bu, örneğin kamera ayarlarını veya üçüncü taraf web arayüzlerini görüntülemek için yararlı olabilir.
Kullanıcıların düzenleri kaldırıp yeniden düzenleyebilecekleri düzen
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listesini düzenlemek için yeni mod.
Arşiv arama arayüzü yeniden
tasarlandı. Tüm arama türleri için
kriterler tutarlı ve net bir şekilde
belirtildi.
Video oynatımı için uygun arşiv
seçimi. Bir kamera birden fazla
arşive kayıt yapıyorsa, kullanıcı oynatma için hangi arşivi kullanacağını
seçebilir.
Özel bir kısayol kullanarak, şimdiki düzendeki tüm kameraları
şimdi tek bir tıklamayla Arşiv
moduna geçirin.

Yeni Nesneler Paneli geçerli bir kullanıcı için erişilebilir olan tüm Axxon etki alanı sunucularına ait video kameraların bir listesini içerir.

Yeni Alarmlar Paneli açılır ve yeniden boyutlandırılabilir pencere olarak uygulanır (ve
tam ekrana genişletilebilir). Alarm paneli, operatörün ilgilenmesini gerektiren son alarmların video örnek resimlerini görüntüler. Yeni panelin avantajları, panelin boyutunun özelleştirilmesini ve gösterilecek olayların sayısına bağlı olarak alarm örnek resimlerini içerir.
Mevcut (sınıflandırılmamış) alarm olaylarına ek olarak, panel önceden işlenmiş alarmların
görüntülenmesine izin verir.

IP Aygıt Bulma Sihirbazı’nın yeni görünümü toplu kamera ekleme ve yapılandırma
ile daha iyi bir deneyim sunar. Yeni arayüz, video arşivlerinin kolayca oluşturulmasını ve
yapılandırılmasını sağlar.
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YÜK DEVRETME
Maksimum VMS fazlalığı.

Yük devretme
sunucusuna yedekleme

HYPERVISOR

HYPERVISOR

Sunucu arızası

!

Çevrimdışı bir sunucunun
yapılandırmasının yedek kopyasının
otomatik olarak geri yüklenmesi

HYPERVISOR

HYPERVISOR

Bir ana sunucu arızası durumunda, sistem yapılandırması sırasında bir sunucu sıcak bekleme modundayken seçilebilir. Yük devretme sunucusu otomatik olarak devreye girerek,
daha önce geçici olarak çevrimdışı olan veya hatalı çalışan bir donanımın gerçekleştirdiği
tüm işlevleri yerine getirir. Özel bir hiper yönetici hizmeti, bir etki alanındaki tüm sunucuların sağlığını izler.

AĞ ARŞİVLERİ
Axxon Next 4’te video arşivleme daha da güvenilir hale geldi. NAS’a video kaydı: video
depolama, yerel bir sunucu diskinde veya ağ diskinde barındırılabilir. NAS depolama alanını kullanmak için, arşiv oluştururken ilgili ağ yolunu belirtin veya sistemde
bir disk seçin.
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VERİ KOPYALAMA
Kaydedilen videonun kopyalanması; güvenlik görüntülerinin emniyetli
ve merkezi bir şekilde depolanması.
Kaydedilen video, videonun saklandığı sunucudan kopyalanabilir. Kopyalama ile, video,
ses ve meta veriler bir (veya birkaç) video arşivinden kullanıcı tarafından belirlenen bir
başka arşive kopyalanır. Kopyalama iki şekilde gerçekleştirilebilir: tüm arşiv verilerinin
otomatik senkronizasyonu veya kopyalamak için belirli bir arşiv parçasının manuel olarak seçilmesi. Bu, uzun süreli video depolama için güvenli bir seçenek sunar.

ÇAPRAZ SİSTEM İSTEMCİSİ
Güvenlik sistemlerinin yönetimi için daha fazla seçenek.
Çapraz Sistem İstemcisi, operatörlerin veya yöneticilerin, tek bir istemci iş istasyonundan
aynı sistemin parçası olmayan farklı etki alanlarındaki birden fazla gözetim sunucusuna
bağlanmalarını sağlar. Bu sunucularla ilişkili tüm ayarlar ve kameralar tek bir kullanışlı görünümde birleştirilir.
Böylece, kullanıcılar bu sistemleri birleştirmek istemeseler veya istemeyecek olsalar bile,
operatörler birden fazla bağımsız gözetim sistemine aynı anda erişebilirler. Bu, özellikle
coğrafi olarak dağıtılmış yerlerde veya toplu yapılandırmalar daha pratik olduğunda çok
sayıda tesiste faydalıdır. Bu özellik perakende zincirleri ve benzin istasyonu ağları için kullanışlı olabilir. Artık müşterinin tüm sunucuları tek bir Axxon etki alanında birleştiren karmaşık bir dağıtık yapılandırma oluşturması gerekmez.
Bu yetenek sayesinde, operatörler tüm sistem işlevlerini kullanabilir ve gerektiğinde tüm
sunuculara bağlanmak zorunda kalmadan uzaktan izleme sistemlerini iş istasyonlarından
yapılandırabilir.
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AxxonNet
Uzaktan izleme ve durumsal farkındalık için bulut hizmeti.
AxxonNet, Axxon Next gözetim sunucularına İnternet üzerinden bağlanan ücretsiz bir
bulut hizmetidir. SSL şifreleme, verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.
AxxonNet ile:
•

Web arayüzü aracılığıyla güvenlik kameralarındaki canlı video akışlarını ve kayıtları
uzaktan görüntüleyin.

•

Önceden yapılandırılmış olaylar için e-posta uyarıları alın. Uzaktan görüntüleme için
olayların videosunu buluta kaydedin.

•

AxxonNext mobil uygulamasına belirtilen olaylar hakkında push bildirimleri gönderin.

•

Axxon Next sisteminde kullanıcılar ve roller oluşturun.

•

Ürün lisans dosyalarını saklayın.

KAMERA ÜZERİNDE DEPOLAMA DESTEĞİ

Axxon Next şimdi kameralara gömülü depolama yapıyor. SD kartlardan video izleyebilir, aktarabilir ve kopyalayabilirsiniz. Kenar depolama ve ana arşivi senkronize etmeyi
hiç düşündünüz mü? Sık sık, kamera ve sunucu arasındaki bağlantı, havaalanı veya başka
bir ulaşım merkezi gibi kritik bir alanda kısa bir süre için kaybolur. Bu ağ arızası sırasında
kaydedilen videoya ne olacak? Bağlantı geri yüklenir yüklenmez, (kameradaki) kenar depolama (sunucudaki) merkezi depolama alanıyla senkronize olur ve kesintisiz, aralıksız bir
video kaydı elde edilir.

10

GREENSTREAM
Bant genişliğinden ve istemci CPU kaynaklarından tasarruf edin.

GREEN STREAM

Temel akış

12 kamera
Full HD

Yüksek kaliteli video akışı
Düşük Kaliteli video akışı

12 vs

64

16 kamera

Full HD + 640x360

16 kamera

Full HD + 640x360

16 kamera

Full HD + 640x360

16 kamera

Full HD + 640x360

FullHD
Yüksek kaliteli video akışı
Düşük Kaliteli video akışı

Core i7

Core i7

GreenStream özelliği, videonun istemcide görüntülenmekte olduğu çözünürlüğe bağlı olarak kameradan sunucuya ardından da istemciye video
akışını otomatik olarak seçer.

çözünürlükte ileterek ağa yüklenmeye ve
daha sonra videoyu deşifre ederek ve her
bir hücreye 480x360 çözünürlüğe sığacak
şekilde yeniden ölçeklendirerek CPU kaynaklarını tüketmeye gerek yoktur.

Birçok modern IP kamera çoklu akış yeteneğine sahiptir. Akışlar farklı çözünürlüklerde ve kare hızlarında olabilir veya farklı
codec’lerde sıkıştırılabilir. Aynı zamanda,
uzaktan izleme iş istasyonları kamera beslemelerini her zaman tam çözünürlükte
göstermez. Bir istemci 1920x1080 piksel
ekran çözünürlüğüne ve 4x3 kamera düzenine sahipse, her kamera penceresinin
çözünürlüğü yalnızca 480x360 pikseldir.
Bu yüzden, tüm bu kamera akışlarını tam

GreenStream, görüntüleme için yeterli çözünürlükte en düşük akışı otomatik olarak
seçer. Ve kullanıcı kamera beslemesini
tam ekrana getirmeye karar verirse, yüksek çözünürlüklü bir akışa otomatik olarak
geçilir. Ek olarak, müşteriye iletilen akışı
kilitleyebilirsiniz; akış, müşterinin ekran çözünürlüğüne göre ayarlanmayacaktır. GreenStream, düşük kapasiteli ağlar veya asimetrik bağlantılar için muazzam bir bant
genişliği tasarrufu sağlar.

Core i7

Maksimum Canlı
görüntü kamerası sayısı

Detektörlü maksimum
kamera sayısı

max

max

Temel akış

12

10

GREEN STREAM

64

55

Yüksek kaliteli video akışı
Düşük Kaliteli video akışı

16 kamera için
istemci ağ yükü
16

84

Mbit/s

15
Mbit/s
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METADATA

IP CİHAZLARI META VERİ DESTEĞİ
Video analitik araçları mevcut ve özel olup güvenlik sistemlerini
her zamankinden daha etkili hale getirir.
Gömülü kameralarda meta veriler üretilir ve bu da sunucu tarafındaki videoyu açma gereksinimini ortadan kaldırır. Video sunucusundaki CPU yükü, sunucunun daha fazla video
akışını işlemesini sağlayacak şekilde önemli ölçüde azaltılmıştır.
Boş CPU sayesinde, Axxon Next’in güçlü video analitiği makinelerinizde yer edinebilir:

Durum analizi
algılama araçları

METADATA
METADATA

Etiketle
ve Takip Et Pro
Otomatik
yakınlaştırma

METADATA

MomentQuest
TimeCompressor

Depolama
Durum analizi algılama araçları: Bir kameranın görüş alanındaki hareketleri analiz etmek
için kullanılan bir dizi algılama aracı. Bu, terk edilmiş nesneyi ve çizgi geçişini algılamayı içerir.
MomentQuest: Hızlı ve kesin analiz için kayıt sırasında meta veriler üretir. İlgili bir olayı bulmak için, sadece gerekli kriterleri girin: bölgelerde hareket, çizgiyi geçme, boyut, renk, yön, nesne hareketinin hızı ve daha fazlası. İlgili videonun örnek resimleri saniye cinsinden gösterilir.
TimeCompressor: Bir sahnedeki tüm hareketli nesnelerin hızlı görsel özetlerini alır. Kısa bir
video klip, tüm VMD olaylarını nesnelerin gerçek hızıyla gösterir. İlgili kaynak videoya atlamak
için ilgilendiğiniz nesneyi tıklayın.
Otomatik yakınlaştırma: Hareketli nesneleri otomatik dijital yakınlaştırma ile kolayca izleyin. Otomatik yakınlaştırma, hareketli bir nesneyi barındıran FoV bölümleri için yakın çekim
videoyu gösterir ve tıpkı yakın çekim yapan bir film kamerasının yaptığı gibi onu izler.
Etiketle ve Takip Et Pro: Hareketli nesnelere kilitlenin ve onları takip ederken aynı anda etrafta hareket eden nesnelerin ayrıntılı görüntülerini elde edip korunan alanda olan her şeyin
“büyük resmini” elde edin (sayfa 14’de daha fazla bilgi mevcuttur).
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MAKROLAR

Waiting
Camera 1. Alarm | 5 minutes
Timeout

5

minutes

Filters

Camera 1. Alarm
Add events ﬁlter

Execute if event occured

Record to archive
Always initiate | Archive

Record to archive

Axxon Next’in yeni sürümü, belirtilen sistem olaylarına karmaşık sistem reaksiyonlarının esnek bir şekilde yapılandırılmasını
destekler. Kullanıcı EĞER...İSE mantığını kullanarak sistemde otomatik olarak sınırsız sayıda işlem gerçekleştiren birmakro oluşturabilir.
Makrolar, programlama algoritmalarının sistem ve cihaz seviyesindeki belirli
olaylara verilen reaksiyonları kontrol
etmesini sağlar.

Open layout with camera

Execute if event did not occur

Switch over relay
Camera 1. | Relay 1 | 00:01:00

Videowall
Büyük ve birbirinden uzak alanlarda video
duvarlarının ve düzenlerinin etkin yönetimi.
Bu teknolojiyle, operatörler sistemde oluşturulan bir düzen seçebilir ve onu an itibariyle herhangi bir video gözetim sunucusuna bağlı herhangi bir istemci bilgisayarın
monitörüne gönderebilir. Videowall, çok seviyeli video
izleme gerektiren büyük izleme merkezlerine sahip geniş
coğrafi olarak karmaşık alanların yönetimi için inanılmaz
derecede faydalıdır. Bir operatöre düzen göndermek, o
kişinin dikkatini düzendeki kameralardan birinin yakaladığı bir olaya çekmeye izin verir. Benzer şekilde, ilgili düzeni bir video duvarına göndererek tüm operatörlere bir
olay gösterilebilir.
Kullanıcılar artık video duvarları için de yeni özelliklere sahip. Artık herhangi bir istemci bilgisayarı bir video duvarı olarak yeterli monitörle kullanmak mümkündür. Yeterli erişim haklarına sahip herhangi bir kullanıcı
video duvarını yönetebilir. Herhangi bir etki alanı sunucusuna bağlı bir uzak istemci kullanılabilir. Bu nedenle
video duvarı her zaman işlevseldir ve operatörlerin yeniden yapılandırma için zaman harcamasına gerek kalmaz.
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ETİKETLE & TAKİP ET PRO
Birçok hareketli nesneyle değişen koşulları kontrolünüz altında tutun.

Axxon Next’in yeni sürümü, Etiketle & Takip et Pro’nun yardımıyla birden fazla hareketli
nesneyi aynı anda izlemeye olanak tanır.
Etiketle & Takip Et Pro, aynı anda korunan bir alanda vuku bulan her şeyin
“büyük resmini” çekerken, etraflarında hareket eden nesnelerin ayrıntılı
görüntülerini elde eder, onların üzerlerine kilitlenerek çoklu kameralarda
takibe devam eder. Her iki resim grubu
da daha sonra kullanılmak üzere kaydedilebilir, ki bu durum olay incelemesi için önem
arz etmektedir.

Bu özellik en az iki kamera gerektirir: biri
panoramik, diğeri PTZ kamera. Panoramik
kamera, çerçevede hareket eden nesneleri algılayan ve koordinatlarını hesaplayan bir takipçi ile yapılandırılmıştır. Birkaç
panoramik kamera, tek bir PTZ ünitesine
bağlanabilir.

ETİKETLE & TAKİP ET LITE
Nesne güzergahlarını tahmin edin ve gerçek zamanlı olarak kolayca izleyin.
Etiketle & Takip Et Lite, başka bir kameranın görüş alanından çıktıktan sonra
bir nesnenin önünde görüneceği kamerayı öngörerek gözetimi kolaylaştırır. Bu
özelliğin çalışması için tüm kameralar bir alan haritasına bağlanır: kameraların konumu ve
görüş alanları haritada belirtilmiştir. Operatör, izlenecek hareketli nesneyi seçer. Nesne
bir kameranın FoV’sunu terk ederse, Axxon Next yörüngeyi hesaplar ve nesnenin bir sonraki adımda önünde görüneceği kamerayı belirler. “Potansiyel varış yeri” kamerası geçerli
düzende vurgulanır.
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HAFİF DİZİN ERİŞİM PROTOKOLÜ (LDAP) DOĞRULAMASI
Mevcut kurumsal ağ servisleriyle entegrasyon.
Bu özellik, büyük şirketlerde sistem yöneticileri için kullanıcı yönetimi görevlerini tekilleştirmeye izin verir. Operatörler, standart Axxon Next kullanıcıları ve hakları
sistemini kullanarak veya etki alanı kimlik bilgilerini girerek izleme sistemine giriş yapabilirler. Sistem yöneticisi, kimlik doğrulamayı kurumsal LDAP dizini üzerinden yapılandırır ve
Axxon Next’e hak ataması için kullanıcıları seçer. Axxon Next’i kullanarak, sistem yöneticileri ayrıca VMS erişim haklarını şirket dizin gruplarıyla ilişkilendirebilir.

UDP

SUNUCULAR VE UZAK BİLGİSAYARLAR
ARASINDAKİ UDP VİDEO AKIŞI
Axxon Next’in yeni sürümü, bant genişliği tüketimini azaltmak ve güvenlik sistemlerini
daha verimli hale getirmek için çok çeşitli araçlar sunar.
Canlı video bir sunucudan UDP üzerinden uzak bilgisayarlara aktarılabilir. Birden fazla noktaya yayın da desteklenir. Birden fazla noktaya yapılan yayın, ağ kapasitesini boşaltır ve kaynak kullanımını optimize eder.
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KAMERALARI TOPLU YAPILANDIRMA
Büyük alanlarda yapılandırma zamanından tasarruf edin.
Toplu yapılandırma çok sayıda kamera için, özellikle büyük alanlardaki zaman alan ve
yoğun bir iş olabilir. Peki neden onları bir grup olarak yapılandırmıyor ve aynı anda birden
fazla seçili kamerada değişiklikler yapmıyorsunuz? Axxon Next ile artık yapabilirsiniz. Aynı
ürün hattındaki kameralarda yapılan değişiklikler tek bir tıkla uygulanabilir. Bir kamerayı
gerektiği gibi yapılandırın ve ardından listeden, yapılandırmak istediğiniz aynı hattaki diğer
kameraları seçin. Sadece Uygula’ya tıklayın! Seçilen tüm kameralar için değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.

AUTO

Varsayılan olarak hareket algılama kaydı
Sisteme bir kamera eklediğinizde, hareket algılama kaydı varsayılan ayarlarla otomatik
olarak etkinleştirilir.

HARİCİ OLAY DESTEĞİ
Axxon Next, harici cihazlardan ve sistemlerden (yazar kasalar/POS cihazları, erişim kontrol cihazları, üçüncü taraf yazılımları ve daha fazlası) olayları almak için
bir dizi yeni özellik içerir. Bu yetenekler, ürünü üçüncü taraf sistemlere hızlı ve kolay bir şekilde entegre etmeyi sağlar. Axxon Next, harici olayları kabul edebilir, veritabanına kaydedebilir, kaydedilmiş video ile çapraz başvuru yapabilir, olayları metinde arayabilir, olayları gerçek
zamanlı olarak ayrı bir bölmede gösterebilir veya olayları videonun başlığında gösterebilir.
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YENİ DIŞARI AKTARMA FONKSİYONLARI
Axxon Next 4’te kaydedilen video için geliştirilmiş dışa aktarma özellikleri:
Anında dışa aktarma: Görüntüler ve
videolar artık Canlı Video modundan veya
Arşiv modundan yalnızca bir tıkla dışa
aktarılabilir. Bir zaman aralığı ayarlamak
isteğe bağlıdır. Şayet bir limit belirlenmemişse, kullanıcı durdurana kadar dışa
aktarma devam edecektir.
.avi ve .exe dosyalarında video dışa
aktarımı: Popüler video oynatıcıları kullanarak dışa aktarılan videoyu herhangi
bir bilgisayarda oynatın.
Yapılandırılabilir dışa aktarma şablonları ile
anlık görüntüyü .pdf olarak dışa aktarma. Kullanıcılar çerçevenin PDF’deki konumunu seçebilir, yorum ve tarih ekleyebilir
ve yazı tipi ve arka plan resmi seçebilirler.

Dışa aktarılan videonun kare atlaması.
Gizlilik maskeleme: dışa aktarmadan
önce, kullanıcı son videoda veya görüntüde
maskelenecek (pikselli) alanları seçebilir.
Kısmi çerçevelerin dışa aktarılması
(perspektifi düzeltilmiş balıkgözü çerçeveleri dahil).
Video hakkında kullanıcı yorumlarının dışa aktarılması.
Çerçevenin seçilen alanlarının
dışa aktarılması.

Dışa aktarılan video dosyalarında
yapılandırılabilir boyut sınırı: Dışa
aktarılacak videonun boyutu belirtilen
maksimum değeri aşıyorsa, video birkaç
dosyaya bölünür.
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İNTERAKTİF 3D HARİTA
Kameralarınızın bir alan haritası üzerinde nerede olduğuna genel bakış.

İnteraktif 3D harita canlı bir projeksiyonda görüntülenen görüntüleme desenlerinin altındaki ekrana yerleştirilen bir alan için sıradan mavi baskı planları kümesidir. Haritada, düzendeki kameraların konumunu, ayrıca işaret sensörlerini ve detektörlerini belirtebilirsiniz. İlgili
kameranın haritada nerede olduğunu hemen görmek için bir görüntüleme kutusuna tıklayın.
İnteraktif harita, kameraya kaydedilmiş bir olayın yerini anında bulmanızı sağlar. Bu, özellikle
kameralar benzer, ayırt edilmesi zor alanların (görsel olarak aynı bina koridorları gibi) görüntülerini gösterdiğinde kullanışlıdır.

Hareket Maskesi
Temel hareket algılamanın
rahat kurulumu.
Temel hareket algılamayı yapılandırdığınızda, önizleme penceresi artık hassasiyeti
görselleştirmek için Hareket Maskesini görüntüler. Hareket eşik değerin altında kalırsa, maske hücreleri yeşil, hareket VMD’yi
tetiklerse, hücreler kırmızı olur. Bu, hareket
algılama hassasiyetini ayarlamanın artık çok
daha kolay olduğu anlamına geliyor.
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Derin öğrenmeye dayalı duman ve yangın algılama
Yapay sinir ağlarına dayalı video analitiği, yangınların erken görsel tespiti için tasarlanmıştır. Standart yangın alarm sensörlerinin etkisiz olduğu yerlerde kullanılırlar:
•

Tünel, depo, hangar, ticaret veya sergi salonları ve spor merkezleri gibi yüksek tavanlı
veya yoğun hava sirkülasyonlu geniş kapalı alanlar.

•

Açık alanlar: ormanlar, doğa rezervleri, eğlence parkları, otoparklar, stadyumlar, inşaat
alanları, açık hava depo alanları, yollar vb.

Intel Quick Sync Video desteği
Video içeriğinin kodunu çözmek için donanım hızlandırıcı.
Intel Quick Sync Video (QSV), istemcilere H.264 veya H.265
video kod çözme için donanım hızlandırması sağlayan Intel
işlemcilerde bulunan bir teknolojidir. Intel QSV, Axxon Next’e
canlı ve kaydedilmiş videolar ve TimeCompressor için entegre
edilmiştir.
Bu, şunları yapmanızı sağlar:
•

düşük performanslı özelliklere sahip bilgisayarları kullanmak

•

veya istemci bilgisayarda daha fazla video kanalı göstermek.

Intel Quick Sync Video, Axxon Next ile katma değerli çözümler oluşturmanıza
yardımcı olur.
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