
Koaksiyel Üzerinden AI Teknolojisine Liderlik



HDCVI Technolojisi

Yüksek Çözünürlüklü Kompozit Video Arayüzü

HDCVI, Dahua’nın patentli şirket içi teknolojisidir. Çok çeşitli uygulama senaryolarında uygun maliyetle

uzun mesafeli HD video iletimini koaksiyel üzerinden sağlayan kablo video standardıdır.

 1 kablo üzerinden 4 sinyal

 Video / Veri / Ses / Güç

 Uzun Mesafeli Şanzıman

 Koaksiyel Kablo: 1200m'ye 

kadar

 UTP: 450 metreye kadar

 Yüksek çözünürlük

4K / 5MP / 4MP / 1080P / 720P

 Kusursuz Yükseltme

 Çıkış yapan koaksiyel kablo ile uyumlu

 Penta-brid (HDCVI / AHD / TVI / CVBS 

/ IP)

 Gerçek Tak ve Çalıştır



HDCVI Gelişme

HDCVI 2.0 (Eksiksiz HDCVI çözümü)

HDCVI 3.0 (Tam Uyumluluk / 2K HD / Zeka)

HDCVI 4.0 (4K UHD / IoT / H.265 / PoC / Yayın Kalitesi Ses)

Piyasaya Sürüldü

HDCVI 5.0 (AI /Aktif Caydırıcılık /Starlight & Full-color)
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HDCVI 6.0

“Daha güvenli bir toplumu ve daha akıllı bir yaşamı mümkün kılma” misyonu ile Dahua, müşterilere

daha fazla fırsat sunmanın yanı sıra yenilikler ve teknolojik gelişmelerle hizmetlerini geliştirmede

sürekli aktif rol almıştır.

Dahua, koaksiyel üzerinden AI evrimine öncülük edecek olan yeni HDCVI 6.0'ı sektöre gururla

getiriyor.

4K Gerçek 

Zamanlı

Geliştirilmiş AI AI Kodlama İki Yönlü

Konuşma



4K Gerçek Zaman



4K Gerçek ZamanlıGerçek Zaman Olmayan

4K gerçek zamanlı, 4K kameranın 25 / 30fps video çıkışını desteklediği anlamına gelir.

Daha akıcı bir görsel deneyim ile izlenen sahneyi önemli ölçüde yapılandırır.

4K Gerçek Zamanlı - Giriş



4K Gerçek Zamanlı - Üstün Netlik

4K Ultra HD Çözünürlük (3840 X 2160P)1080P HD Çözünürlük (1920 X 1080P)



Geliştirilmiş Chipset

Dahua’nın kendi geliştirdiği chipseti, 

sektör lideri olan 4K gerçek zamanlı

koaksiyel iletimini gerçekleştirir

İki Kat Bilgi

Çift kare hızı

(30 kare / sn = 2x15 kare / sn)

iki kat bilgi getir

Üstün Netlik

4K çözünürlük UHD 

görüntüsünü daha küçük

ayrıntılarla sunar

4K Gerçek Zamanlı - Temel Özellikler



4K Gerçek Zamanlı - Uygulamalar

Park VillaCasino Museum

Shopping Mall

 4K gerçek zamanlı izleme, kritik alanlarda güvenliği garanti eder.



4K Gerçek Zamanlı Ürün

XVR5000-4KL-I2 Serisi

XVR7000-4K-I2 Serisi

Tam kanal 4K @ 25 / 30fps önizleme

& 4K @ 15fps kodlama

Tam kanal 4K-N @ 25 / 30fps önizleme

& 4K-N @ 15fps kodlama

HAC-1800 Serisi

CVI: 4K@25/30fps;

dahili mikrofonlu isteğe bağlı

modeller



4K-N ve 4K Farkı

Çözünürlük: * 2160 3840
4K

Çözünürlük: * 2160 1920
4K-N

Yarı depolama maliyetiAynı FOV Benzer görüntü efekti



Geliştirilmiş AI



Geliştirilmiş AI

Bağımsız AI çipini ve gelişmiş derin öğrenme algoritmasını benimseyen HDCVI 6.0, doğru alarm ve hızlı hedef arama için

insan ve aracın hassas bir şekilde tanınmasını sağlayarak kullanıcıların gerçek tehditlere odaklanmasını ve video analiz

verimliliğini artırmasını ve böylece işçilik maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. .

SMD Plus Çevre Koruması Yüz tanıma



SMD Plus Bilgilendirme

Smart Motion Detection Plus olarak adlandırılan SMD Plus, yanlış alarmları azaltmak için hareket

algılamaya dayalı insan ve araç şekillerini tanıyabilir.

AI Chip Derin Öğrenme

Algoritması

Yanlış alarmları çıkarıp insan ve araç verilerini elde edin



SMD Plus - Geleneksel MD'yi Değiştir

MD'yi kolayca SMD Plus'a yükseltir

• Ek yapılandırma olmadan etkinleştirmek

için aktif edin.

• Tam kanal destekli, geleneksel MD'yi

mükemmel bir şekilde değiştirir ve tüm

kanalları AI ile güçlendirir.



SMD Plus - İnsan ve Araç için Doğru Alarm

SMD Plus ile XVR, yalnızca insan veya

araç müdahaleleri için alarm verir ve

daha az önemli hareketleri filtreleyerek

kullanıcıların gerçekten önemli olan

şeylere odaklanmalarına yardımcı olur,

işe yaramaz alarmları kontrol etmek

için zamandan ve işçilik

maliyetlerinden tasarruf sağlar.



SMD Plus - Alarm Görüntüleme

Hedefin gerçek zamanlı takibini sağlar.

Kullanıcıların alarmı daha net görmesini sağlar

DMSS ve DSS üzerinden gerçek zamanlı alarm uyarısı

Kullanıcılara belirli alarm türlerini zamanında hatırlatır ve

hırsızlık riskini azaltır

Human



SMD Plus - Hızlı Hedef Arama

İsteğe bağlı insan ve araç alarm tipleri ile hızlı arama, arama verimliliğini önemli ölçüde artırır.

AI

Human



SMD Plus - Uygulamalar

Yaşanan Sorun:

Suçların çoğu, izlenen sitenin güvenlik görevlileri

olmadığında mesai saatleri dışında meydana gelir.

Kullanıcılar zamanında harekete geçemez ve mülk

kaybına uğrayabilirler.

Çözüm:

AI XVR (SMD Plus Özelliği) + Aktif Caydırıcı

Kamera

Bir kişi veya araç izlenen sahneyi girdiğinde, SMD

Plus özelliği potansiyel riski belirler ve kullanıcıya

anında alarm gönderir. Aynı zamanda, aktif

caydırma kamerası davetsiz misafirleri beyaz ışık

ve siren ile uyarır.

 İzinsiz giriş alarmı ve mülkiyet koruması için aktif caydırma.



Çevre Koruması - Doğru Alarm

Geleneksel IVS

Çevre Koruması

Yanlış veya kaçırılan alarmın nedenleri

Doğru alarm

Çevre koruması, tripwire ve izinsiz alan girişine dayanan akıllı bir analizdir. Alarmları yalnızca insan veya araç

tarafından tetiklenen müdahaleler meydana geldiğinde gönderir ve kullanıcıları yanlış alarmların neden olduğu

gereksiz işlemlerden kurtarır.



İnsan Tarafından
Tetiklendi

Araçla Tetiklendi
Hızlı arama için insan ve araç seçenekleri.

İnsan

Araç

Çevre Koruması - Hızlı Hedef Arama



Çevre Koruması - Uygulamalar

Önemli nokta:

Gözetim sistemindeki yanlış alarmlar,gereksiz eylemlere ve bunlara alınan önlemlerle zaman kaybına neden olur.

İzleme güvenilirliğini ve verimliliğini aynı anda artırmak için doğru bir alarm sistemi kurulmalıdır.

Çözüm:

Çevre Koruması, kullanıcıların gerçek

ihtiyaçlara göre tripwire veya izinsiz

giriş kuralları belirlemelerine olanak

tanır. Örneğin, kullanıcılar tek yönlü

geçişin yasak olduğu belirli bir alanı

yapılandırabilir.

Çevre Korumasında alarm push

bildirimini saldırı türü olarak (insan,

araç) yapılandırabilirsiniz.

 Esnek yapılandırmaya dayalı doğru alarm, potansiyel riskleri ortadan kaldırır.

Intelligent Detection-Human

Channel1

08-25   16:30:00



Yüz Tanıma – Yüz Doğruluğu Karşılaştırması

Modelleme

Similarity 

95%

Yüz Tanıma

0 1 0 1 0 1 0

Gerçek Zamanlı Önizleme ve Alarm

Yüz Özellikleri Arama

AI XVRHDCVI Kamera

Video stream

% 95'e kadar yüz tanıma doğruluğu

Yüz Yakalama

Resim Arama



Hedef Görüntü
(veritabanından veya

içe aktarılmış)

0 1 0 1 0 1 0

Modelleme

Hedef videoyu
bulma

Görsel arama kullanarak bir kişinin ne zaman

ve nerede olduğunu öğrenin.

Yüz özellik aramasını kullanarak arama

kapsamını etkili bir şekilde azaltın.

Yüz Tanıma – Hızlı Hedef Arama

Resim Arama Yüz Özellikleri Arama

Start Time

End Time

Gender

Age

Glasses

Beard

Mask

Similarity



Yüz Tanıma - Uygulamalar

Yabancı Alarmı
Bir yabancı algılandığında alarm gönderir ve

oluşacak kaybı etkili bir şekilde önler.

Resim Arama & Yüz Özellik Arama

Suçluyu hızla bulur ve maliyetleri verimli bir

şekilde azaltır.

 Kara liste şüphelileri hızla bulur.



Yüz Tanıma - Uygulamalar

VIP Tanıma

VIP müşterileri doğru şekilde tanımlayın ve

anında yöneticilere VIP bilgileri gönderin.

VIP

İş Değeri Yaratma
Müşterilerin memnuniyetini artırmak için

uygun hizmeti sunun.

 VIP tanıma iş değerleri yaratır.



Koaksiyel Üzerinden AI Evrimi

Full FunctionsYüksek Performans

Koaksiyel pazarda üst düzey AI

çipini benimseyen HDCVI AI, daha

fazla geliştirme imkanına sahiptir.

Dahili AI

Rekabetçi ürünler, güçlü işlevler

ve kolay yapılandırma ile HDCVI,

AI'yı herkes için erişilebilir hale

getirir ve herkese fayda sağlar.

Dahua'nın HDCVI teknolojisine

sürekli yatırımı sayesinde, AI

ürünlerimiz işlevler ve

performans açısından her zaman

rakiplerinden önde.

Tüm Özellikler



WizSense XVR

• Tüm kanallarda 5M-N@10fps /
4M-N@15fps / 1080P@15fps

• Tüm kanallarda SMD Plus
• 2 kanala kadar Çevre Koruması
• 2 kanala kadar Yüz Tanıma

XVR5000-I2 serisi
(5M-N/1080P)

XVR5000-4KL-I2 serisi
(4K-N/5MP)

XVR7000-4K-I2 serisi
(4K)

• Tüm kanallarda 4K-N@30fps / 
4K@ 15fps önizleme ve 4K-
N@15fps / 4K@7fps 

• Tüm kanallarda SMD Plus
• 2 kanal Çevre Koruması
• 2 kanala kadar Yüz Tanıma

• Tüm kanallarda 4K@30fps ön 
izleme ve 4K@15fps encoding

• Tüm kanallarda SMD Plus
• 2 kanal Çevre Koruması
• 2 kanal Yüz Tanıma



AI Kodlama



AI Kodlama Tanıtımı

• B: Arkaplan

• T: Hedef

Video yüksek çözünürlüğe doğru ilerledikçe, video kodlama formatları da H.264'ten H.265'e kadar

geliştirildi; bu da daha fazla depolama alanı tasarrufu sağlayabilir ancak görüntü kalitesinden kayıp olabilir.

HDCVI 6.0 AI kodlaması, kodlama sırasında insana ve araca vurgu yapar, bu da hedefin görüntü kalitesini

garanti eder.

B

H.265 Encoding

B

T

AI Coding

Bit rate Bit rate



AI Kodlama – Depolama Tasarrufu

HDD  Storage

H.265

AI Coding

Hedeflenen aynı görüntü kalitesiyle,

CBR tabanlı AI kodlamasının

H.265'e kıyasla bant genişliği ve

depolama maliyetlerinin yalnızca%

50'sine ihtiyacı vardır.



AI Kodlama – Depolama Tasarrufu

H.265 AI Coding

Encoding 4MP@25fps 4MP@25fps

Bit Rate 4Mb/s 2Mb/s

Storage
(24h)

40.88GB 20.74GB

Outdoor 
Scene

AI Kodlama, H.265'e kıyasla% 50 bant genişliği ve depolama maliyetinden tasarruf ederken, dış mekan sahnesinde görüntü kalitesini

korur.



AI Kodlama – Depolama Tasarrufu

H.265 AI Coding

Encoding 4MP@25fps 4MP@25fps

Bit Rate 4Mb/s 2Mb/s

Storage
(24h)

41.07GB 20.55GB

Indoor 
Scene

AI Kodlama, iç mekanda görüntü kalitesini korurken H.265 ile karşılaştırıldığında% 50 bant genişliği ve depolama maliyetinden

tasarruf sağlar



İki Yönlü Konuşma



İki Yönlü Konuşma 

Merkez

Ses & Görüntü

Ses

• Dahili mikrofon ve

hoparlöre sahip

kameralar
• XVRs

• DSS & DMSS

Kameralar



İki Yönlü Konuşma – Kullanıcı Avantajları

Ses Etkileşimi

İki yönlü konuşma sistemi sayesinde kullanıcılar sadece davetsiz misafirleri

caydırmakla kalmaz, aynı zamanda sorgulama, rehberlik veya yardım için

siteyle iletişim kurabilir.

Kontrol

İki yönlü konuşma, yönetim merkezinin site üzerindeki kontrolünü etkili bir

şekilde geliştirir. Kullanıcılar kimlik veya durum doğrulaması ile doğru

işlemleri yapabilirler.

Kanıt

İki yönlü konuşma özelliğine sahip gözetim sistemi, olay yerini etkin bir

şekilde geri yükleyerek eksiksiz video ve ses kanıtı sağlayabilir.



İki Yönlü Konuşma - Uygulamalar

Çözüm:

Depo veya mağaza gibi

senaryolarda, izleme

merkezindeki güvenlik

görevlisi, izlenen

sahnede olmadan iki

yönlü konuşma sistemi

aracılığıyla davetsiz

misafirleri sesli uyarı ile

uyarabilir.

Önemli Noktalar:

• İzleme sitesinde yeterli güvenlik görevlisi yok.

• Bir saldırı gerçekleştiğinde, kullanıcıların harekete geçmesi ve suçu

derhal durdurması zordur.

 Sesli uyarı davetsiz misafirleri ve özellikleri korur.



İki Yönlü Konuşma - Uygulamalar

Çözüm:

Bir ofiste veya atölyede, iki yönlü bir konuşma

kamerası aynı zamanda bir gözetim kamerası ve

görüntülü interkom görevi görebilir. Kullanıcılar,

ziyaretçinin kimliğini doğrulama veya başka bir

randevu alma gibi durumu daha da kontrol edebilir.

Önemli Noktalar:

• Gerçek uygulamalarda, gelen personeli sadece uzaklaştırmak yerine çeşitli durumlarda farklı

önlemler alınacaktır.

 İki yönlü iletişim, gerçek durumu doğrular.



GÜVENLİ BİR TOPLUM VE DAHA AKILLI YAŞAM


