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AXXON NEXT
VMS

Axxon Next je neomezeně škálovatelný software pro správu videa, který
kombinuje komplexní podporu pro 10 000+ IP zařízení a efektivní uživatelské
rozhraní. Axxon Next nabízí jedinečnou hodnotu díky funkcím, jako je
inteligentní forenzní vyhledávání v nahraném videu, časová synopse scény
TimeCompressor a přizpůsobitelná analýza videa pomocí umělé inteligence.
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ANALÝZY VYUŽÍVAJÍCÍ UMĚLOU INTELIGENCI
Detekce postoje

Analýza chování

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Detekce postoje rozpoznává nebezpečné situace detekováním konkrétních postojů člověka: například zvednuté paže pokladní nebo osoba krčící se před bankomatem. Na základě
analýzy chování nástroj Detekce aktivního střelce detekuje potenciálního střelce v reálném
čase. Rychlá varování pro operátory minimalizují rizika pro jednotlivce, skupiny a lokace.

Sledování a počítání konkrétních objektů

Neuronové sítě
trénované k plnění
specifických požadavků
zákazníka

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Při použití nástroje „Video analýza“ neuronová síť přesně detekuje konkrétní typy pohybujících se objektů, např. osoby nebo vozidla. Tato technologie může odfiltrovat falešné
poplachy v rušných scénách, kde nevyfiltrované objekty mohou ovlivňovat výsledky. Na
detekované objekty lze použít jakoukoli konvenční analýzu videa (lelkování, překročení
čáry, zanechání či zmizení objektu atd.).
Analýza počítání objektů detekuje a indikuje aktuální počet pohybujících nebo statických
objektů specifického typu v rámci scény, např. auta na parkovišti, osoby u pokladny, zboží
pohybující se na pásu atd. Je to cenný nástroj pro řešení, která se netýkají zabezpečení.
Neuronové sítě mohou uspokojit potřeby konkrétního objektu trénováním z video materiálů získaných na místě.

4

Detekce kouře a ohně

Včasná detekce ohně
v otevřených a velkých
uzavřených prostorech

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Inteligentní detekce požáru a kouře funguje v oblastech, kde jsou jiné typy senzorů neúčinné, např. v otevřených prostorech. Poskytuje včasnou detekci ohnisek požárů, což
vede k významnému snížení následků požáru.

Rozpoznání registračních značek

Podpora zakázaných /
povolených RZ

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Možnost konfigurace scénářů při nalezení shody. Například upozornění operátora, při
rozpoznání zakázané RZ. Rozpoznávání RZ je prováděno na straně serveru nebo na podporovaných LPR / ANPR kamerách.

Distribuce Intel® sady nástrojů OpenVINO™
OpenVINO™ je sada nástrojů pro aplikace umělé inteligence, která snižuje pracovní zatížení hardwaru Intel® a maximalizuje výkon. Distribuce Intel® sady OpenVINO ™ je použita
pro neuronové sítě v analytických nástrojích AxxonSoft AI.
Axxon Next podporuje nejnovější produkty Intel® Vision Accelerator Design s Intel®
Movidius™ VPU a Intel® Arria® 10 FPGA:
•

Neural Compute Stick 2

•

Mustang-V100-MX8

•

Mustang-F100-A10

Zvýšení výkonu
pro nástroje využívající
umělou inteligenci

AxxonSoft porovnával výkon neuronových sítí pomocí sady nástrojů OpenVINO™ na
Intel® Xeon® E5-2630 v3. Skóre se zlepšilo více než 8 krát.
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CHYTRÉ FORENZNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
MomentQuest

Okamžité forenzní
vyhledávání nahraného
videa

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

MomentQuest analyzuje živé video a generuje metadata – popis trajektorií pohybujících
se objektů ve scéně. Popis velikosti, barvy a trajektorie pohybujících se objektů je ukládán společně s video záznamem. Pro vyhledání určitých událostí v záznamu, stačí zadat
konkrétní kritéria: pohyb v oblasti (oblastech), překročení čáry, barvu nebo velikost objektu atd. Během několika sekund systém zobrazí miniatury příslušných video záznamů.
Kritéria hledání lze uložit pro vyhledávání na dalších kamerách.

Vyhledávání obličejů a RZ

Rychlé vyhledání
osob nebo vozidel

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Axxon Next zachycuje a rozpoznává lidské obličeje a registrační značky vozidel.
Umožňuje pomocí metadat a video záznamů vyhledávat osoby dle fotografií nebo vozidla
dle registrační značky či její části. Je možné i hledání ve více video kanálech zároveň.
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TimeCompressor

Synopse (souhrn) všech
událostí v obraze

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

TimeCompressor zachycuje pohybující se objekty v různých časech a zobrazuje je ve
vizuální časové synopsi. Tento nástroj je perfektní alternativou k pečlivému procesu procházení hodin záznamu. V režimu TimeCompressor můžete také zobrazit výsledky vyhledávání (MomentQuest, vyhledávání obličejů a RZ). Díky kombinaci technologií pro analýzu videa je vyhledávání konkrétního videozáznamu ještě snazší a rychlejší.

Offline analýza
MomentQuest

TimeCompressor

IMPORT

Video záznam

Hledání dle
obličeje

Plně funkční forenzní
vyhledávání v importovaných videích

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Server
Axxon Next
Hledání dle RZ

Offline analýza dovoluje import jakýchkoliv videozáznamů a jejich vyhodnocení pomocí
forenzního vyhledávání. Na importovaná videa lze použít následující nástroje:
•

MomentQuest

•

TimeCompressor

•

Hledání dle obličeje

•

Hledání dle RZ
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AXXON NEXT BALÍČEK NÁSTROJŮ
PRO MALOOBCHOD
Dohled POS
Axxon Next může přijímat data z pokladen a propojit je s jednotlivými
kamerami. Text z účtenky lze zobrazit do videa a nebo do samostatného
okna. To nabízí úplný obrázek o tom,
co se děje na pokladně. Data účtenek
lze použít k vyhledání konkrétních
transakcí POS ze záznamu.

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Správa front
Nástroj detekuje počet osob u pokladny. Znalost skutečných počtů
zákazníků umožňuje správu lidských
zdrojů v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu.

Počítání návštěvníků
Tento nástroj počítá zákazníky, kteří vstupují nebo odcházejí z obchodu
nebo jiné konkrétní oblasti. Shromážděné informace mohou být použity
spolu s údaji o prodeji k odhadu poměru prodeje nebo k průzkumu trhu.
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Rozpoznání obličeje

Heat mapa

Možnost konfigurace automatické reakce,
když je detekován konkrétní obličej. „Whitelist“ může informovat pracovníky obchodu o
příchodech VIP zákazníků, zatímco „Blacklist“ může upozornit na zloděje z minulosti.

Heat mapa je grafické znázornění aktivity návštěvníka (počet návštěvníků / čas strávený) v různých oblastech obchodu. Heat mapa může být
generována ze získaných metadat pro všechny objekty nebo objekty
určené pro forenzní vyhledávací kritéria.
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Odhad věku a pohlaví

Komplexní online reporty

Nástroj rozpoznávání obličeje odhaduje věk a
pohlaví návštěvníků. Uložená data mohou být
použita pro analýzu zákazníků, cílení reklam a
další marketingové účely.

Lze vytvářet vlastní reporty na základě údajů o transakcích POS, počtu
návštěvníků, délky fronty, věku a pohlaví osob a dat generovaných jinými
nástroji balíčku pro maloobchod. Webové rozhraní umožňuje vytvářet reporty z jakéhokoli obchodu v maloobchodním řetězci přes internet.
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REŽIM ŽIVÉHO VIDEA
Interaktivní 3D mapa

Vizuální zobrazení
kamer v objektu

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Interaktivní 3D mapa zobrazuje rozmístění kamer v objektu s mapovými podklady v jednom okně. Okamžitě lze určit, kde se nachází vybraná kamera. Stav jednotlivých kamer v
náhledu je také barevně označen v mapě.
V imerzním režimu se poloprůhledné video z kamer překrývá s mapovými podklady. Díky
tomu je snadné zjistit, kde je objekt umístěn a kam směřuje.

Tag&Track

Použití více kamer pro
automatické sledování
pohyblivého objektu

Tag&Track Lite

Tag&Track Pro

•

Všechny kamery jsou propojeny s mapou objektu.

•

Přehled všeho, co se děje na místě pomocí pevných kamer.

•

Operátor může vybrat pohybující se
objekt ke sledování.

•

•

Pokud vybraný objekt opustí zorné pole
jedné kamery, Axxon Next předpovídá,
kde se následně objeví.

Automatické sledování objektů pohybujících se v zorném poli přehledových
kamer pomocí PTZ kamer.

•

•

„Cílová“ kamera je zvýrazněna v aktuálním rozvržení.

PTZ kamera automaticky sleduje objekt napříč několika pevnými (přehledovými) kamerami.

•

•

Tag&Track Lite funguje také v režimu
imerze a archivu.

Lze zaznamenat obě sady záznamů,
což je důležité pro vyšetřování událostí.
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SLEDOVAT
NA YOUTUBE

FrameMerge

Efektivní dohled nad
rozsáhlými oblastmi

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

FrameMerge dokáže následující:
•

Kombinovat panoramatický pohled několika kamer.

•

Zobrazit výsledné video živě nebo v archivu.

•

Export panoramatických videí do standardních souborů avi, mp4 nebo mkv.

•

Vybrat a přiblížit jakoukoliv část panoramatického obrazu v přidruženém
dialogovém panelu.

Autozoom

Automatické přiblížení
pohybujících se objektů
ve scéně

Autozoom sleduje objekty v zorném poli kamery. Přiblíží oblast scény, ve které se nachází pohybující se objekty, a sleduje dané objekty při jejich pohybu. Funguje jak s pevnými kamerami (pomocí digitálního zoomu), tak s fisheye.

11

Axxon Next

Video Management Software

Dewarping obrazu

Narovnání obrazu
“fisheye” kamer

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Narovnání obrazu (dewarping) se provádí na GPU klientského počítače, aniž by došlo
k dalšímu zatížení CPU. Na obrazovce klienta je možné zobrazit několik narovnaných
(dewarpovaných) obrazů. Axxon Next podporuje standardní kamery s objektivem fisheye
a objektivy Immervision Panomorph.

Správa videostěny

Efektivní správa videostěny pro monitorovací
centrum

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Efektivní správa videostěn a rozvržení na velkých distribuovaných objektech:
•

Odeslání jakéhokoliv vytvořeného náhledu na libovolný klientský počítač v systému.

•

Upozornění operátora na událost zachycenou jednou z kamer v náhledu.

•

Zobrazení události všem operátorům odesláním příslušného náhledu na videostěnu.

•

Videostěnu je schopen zajistit klientský počítač s dostatečným počtem monitorů.

•

Videostěnu lze vzdáleně spravovat z libovolného klienta v Axxon doméně.
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SPRÁVA VIDEO
ZÁZNAMŮ
Podpora vestavěného úložiště
Prohlížení a synchronizace videa na SD kartách
Axxon Next podporuje (vestavěné) úložiště v kameře. Axxon Next automaticky detekuje
vestavěné úložiště, jakmile je příslušná kamera přidána do konfigurace systému. Klient
může přehrát video nahrané na SD kartu. Lze nastavit nepřetržitou replikaci videa, zvuku
a metadat z vestavěného úložiště.

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Replikace archivu
Centralizované úložiště
Video záběry lze synchronizovat mezi nezávislými systémy Axxon Next prostřednictvím
ovladače interoperability. Replikace se spustí automaticky, když je zdrojový server připojen k cílovému serveru. To lze použít například k centralizaci ukládání videa systémů
nainstalovaných do vozidel.

Funkce exportu
Vylepšené funkce exportu pro zaznamenané video
•

Okamžitý export statických snímků a videa z režimu živého videa nebo archivu.

•

Export do souboru ZIP chráněného heslem.

•

Současný export zaznamenaného videa z více kamer.

•

Správa velikosti exportovaných video souborů: pokud velikost souboru přesáhne zadanou hodnotu, video se rozdělí do několika souborů.

•

Prořezávání (vynechávání snímku) exportovaného videa.

•

Maskování soukromí: před exportem lze vybrat oblasti, které budou v exportovaném
videu nebo obrázku zamaskovány.

•

Export určitých zón (včetně dewarpovaných snímků z fisheye kamery).

•

Export uživatelských komentářů k nahranému videu.

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Nastavení soukromí
Skrytí objektů nebo obličejů před určitými uživatelskými rolemi
Nastavení soukromí jsou nezbytná pro dosažení souladu s GDPR (Obecné nařízení EU o
ochraně údajů). Lze maskovat jakékoli statické nebo pohybující se objekty v zaznamenaném videu před specifickými uživatelskými rolemi. Lze také skrýt obličeje pomocí nástroje
pro detekci obličejů. Objekty nebo obličeje jsou zamaskovány při prohlížení a prohledávání archivu i v exportovaném videu.

SLEDOVAT
NA YOUTUBE
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VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
Multidoménové monitorování

Komplexní správa decentralizovaných systémů

Multidoménové monitorování je užitečnou funkcí pro distribuované systémy, jako jsou
maloobchodní prodejny nebo čerpací stanice. Umožňuje konfiguraci a provoz systémů
pro vzdálený dohled na jedné klientské pracovní stanici:
•

Připojení jedné klientské pracovní stanice k více dohledovým serverům v různých
doménách.

•

Všechna nastavení a kamery spojené s těmito servery jsou sloučeny do jednoho
pohodlného zobrazení.

•

Operátoři mohou přistupovat k několika nezávislým sledovacím systémům současně.

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Webový klient

Video monitoring
ve vašem prohlížeči

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Bezpečné připojení přes HTTPS protokol.
Podporuje H.264, H.265 a MJPEG.
Podpora rozvržení videostěny jako u klientské aplikace.
Lze:

•

Zobrazit alarmové události.

•

Zobrazit živé a nahrané video se
zvukem.

•

Pracovat se záložkami.

•

Vyhledávat v záznamu dle obličejů, registračních značek, událostí či
kritérií (MomentQuest).

•

Ovládat PTZ kamery.

•

Použít digitální zoom.

•

Zobrazit pohybovou heatmapu.

•

Exportovat statické snímky a videa.

•

Zobrazit statistiky kamer a archivů.
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AxxonNet cloudová služba

Vzdálené sledování
videa a upozornění
na události

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

AxxonNet je bezplatná cloudová služba, která se připojuje k VMS serverům Axxon Next
přes internet. Šifrování SSL zajišťuje bezpečný přenos dat.
Lze:
•

Použít všechny funkce webového klienta pro živé a nahrané video.

•

Tvořit uživatele a role pro VMS Axxon Next.

•

Obdržet e-mailová upozornění na předdefinované události. Videozáznamy událostí /
statické snímky se ukládají do cloudu a lze je zobrazit kliknutím na odkaz v oznamovací
zprávě.

•

Odesílat oznámení o určitých událostech mobilním klientům.

•

Ukládat a aktivovat licenční soubory Axxon Next.

Mobilní klienti

Bezplatná aplikace pro
iOS, Android, Apple TV,
a Windows Mobile

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

S našimi aplikacemi lze:
•

sledovat živé a nahrané video

•

přijímat mobilní notifikace

•

ovládat PTZ kamery

•

spouštět makra

•

narovnat obraz fisheye kamery

•

používat mapy

•

použít digitální zoom
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OPTIMALIZACE VÝKONU A ZDROJŮ
GreenStream
GREENSTREAM

Základní stream

12 kamer
Full HD

12 vs

49

16 kamer
480 x 270

Stream vysoké kvality
Stream nízké kvality

16 kamer
480 x 270

16 kamer

1 kamera
Full HD

480 x 270

1

Full HD

Úspora datového toku
a výpočetní kapacity
klientské stanice
adaptivním streamováním videa

2

1 Stream vysoké kvality

2 Stream nízké kvality

GreenStream automaticky vybírá stream kamery odpovídající aktuálnímu náhledu videa
na obrazovce klienta. Například:
•
•

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Na obrazovce 1920 x 1080 s rozložením kamery 4 x 4 je každé okno kamery pouze
480 x 270.
GreenStream eliminuje nutnost přenosu streamů v plném rozlišení ze všech kamer.

Metadata z IP zařízení
Metadata jsou popisy pohybujících se objektů uvnitř scény. Používají se pro analýzu videa v reálném čase nebo pro forenzní vyhledávání. Metadata jsou generována na kamerách
s integrovanými analýzami. Není třeba dekomprimovat video na straně serveru. Zátěž CPU
na video serveru je výrazně snížena. Server zvládne zpracovat více streamů videa.

Použití vestavěné
analýzy, šetří výpočetní
výkon serveru

GPU akcelerace
SLEDOVAT
NA YOUTUBE

BEZ GPU AKCELERACE

•

Snížení potřebného výkonu CPU serveru,
zejména při dekódování videa H.265.

•

Výrazně vylepšené dekódování.

•

Servery dokážou zpracovat více souběžných streamů videa ve vyšších rozlišení.

S GPU AKCELERACÍ

•

K jednomu serveru lze připojit více kamer, což snižuje náklady na hardware a
problémy s podporou.

•

Lze zobrazit více video kanálů v klientském počítači nebo použít klientské
počítače s nižším výkonem.

Intel® Quick Sync
hardwarová
dekomprese videa

UDP a multicasting
Axxon Next obsahuje celou řadu nástrojů pro snížení nároků na šířku pásma a zvýšení
efektivity bezpečnostních systémů. Živé video lze streamovat ze serveru do vzdálených
počítačů pomocí UDP, podporuje se také více směrové vysílání (Multicasting). Multicasting uvolňuje síťovou kapacitu a optimalizuje využití zdrojů.
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Zmenšuje nároky
na šířku pásma sítě

INTEGRACE A
AUTOMATIZACE
Podpora externích událostí
Rychlá a jednoduchá integrace se systémy třetích stran
Možnost připojit externí zařízení a systémy: zařízení pro kontrolu přístupu, zabezpečovací
a bezpečnostní systémy, software třetích stran a další. Axxon Next dokáže:
•

přijímat externí události

•

uložit je do své databáze

•

odkazovat události na zaznamenané videa

•

hledat události podle textových řetězců

•

zobrazit data událostí v reálném čase na samostatném panelu

•

zobrazit události jako titulky v horní části videa

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Makra
Průvodce reakcemi na události
Axxon Next podporuje flexibilní konfiguraci reakcí systému na jakékoli specifikované události. Pomocí logiky „POKUD“ ... „TAK“ lze vytvořit makro, které v systému automaticky
provede neomezený počet akcí. Makra umožňují programovat reakce na konkrétní události na úrovni systému a zařízení.

POKUD
TAK

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

SPUŠTĚN ALARM
PŘEHRÁT ZVUK

UKONČIT PŘEHRÁVÁNÍ PO 10S
A
POSLAT EMAIL
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Axxon Next

Video Management Software

REDUNDANCE A ADMINISTRACE
Failover
Selhání serveru
Konﬁgurace

Úložiště

Maximální redundance
VMS systému
Hlavní server

Záložní server

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Obnova serveru
Konﬁgurace

Úložiště

Hlavní server

Záložní server

Failover přesune konfiguraci systému na záložní server, když dojde ke ztrátě komunikace
s primárním serverem. Záložní server automaticky převezme všechny funkce z offline
nebo nefunkčního serveru. Živý přenos videa a nahrávání se okamžitě obnoví. Lze pozastavit jakýkoli server v doméně bez výpadku systému, např. pro údržbu.

Aktualizace systému

Vždy aktuální verze VMS
OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI KLIENTA

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Tichá aktualizace serverů
Aktualizace všech serverů v doméně v tichém režimu. Pro provedení je nutné vybrat požadovanou distribuci v archivu .zip nebo zadat webový odkaz. Díky této možnosti je aktualizace systému hračka.
Automatická aktualizace klientů
Když se váš klient Axxon Next připojí k serveru s novější verzí VMS Axxon Next, budete
vyzváni k aktualizaci svého klientského softwaru. Po potvrzení se proces aktualizace provede automaticky.
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Pravidla bezpečnosti

Chraňte svůj VMS
před neoprávněným
přístupem

Konfigurace zásad zabezpečení uživatelů:
•

nastavení minimální délky hesla

•

ukládání historie hesel

•

nastavení datumu vypršení platnosti hesla

•

nastavení požadované síly hesla

•

zabránění více současným relacím

•

blokování uživatele a zadání času zákazu / počtu neúspěšných pokusů o přihlášení

Každá uživatelská událost obsahuje IP adresu uživatele. Při přístupu na server je MAC
adresa počítače registrována v protokolu systémových událostí. Událost zahájení exportu
obsahuje uživatelské jméno. Uživatelům ve whitelistu lze zpřístupnit server nastavením
rozsahu povolených adres IP. Lze také nastavit přístup na server s potvrzením správce.

LDAP autorizace

Integrace se stávajícími
službami podnikové sítě

SLEDOVAT
NA YOUTUBE

Tato funkce umožňuje zjednodušit úkoly správy uživatelů pro systémové adminy ve velkých společnostech. Operátoři se mohou přihlásit k systému dohledu pomocí svých přihlašovacích údajů do domény. Systémový admin spojí adresář LDAP s Axxon Next a zvolí,
které uživatele přidat. Může také přidružit přístupová práva VMS ke skupinám firemních
adresářů. Když je uživatelský profil odstraněn na serveru LDAP, může být automaticky
odstraněn v Axxon Next.

19

www.axxonsoft.com/cz

