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Video

Metadata

Çözüme Genel Bakış

Tavsiye Edilen Çözüm

Tipik Seneryolar

Ürün Seçimi



Background

Birden fazla hedef türü
Hedef arama için yüksek işçilik maliyetleri

Yoğun İnsan Akışı
Doğru hedefleri bulmak için çok fazla veri

Kaldırımlar

Yollar

Sizin için önemli olan hedefleri nasıl hızlı bir

şekilde bulabilirsiniz?

Meydanlarda veya kavşaklarda her gün çok sayıda insan ve araç bulunur Genel

yöntemleri kullanarak, hedefleri bulmak için eğitimli bir memur veya analistin

sadece bir saatlik ham video görüntüsünü incelemesi 1,5-2 saat sürebilir.

Video Metadata aramayı daha verimli hale getirir Belirli öznitelikleri kullanarak

doğru hedefi hızlı bir şekilde bulabilir, depolama ve işçilik maliyetlerini önemli

ölçüde azaltabilirsiniz..

Tipik Seneryolar

Devlet
Hedef belirsizliği

Net yüz görüntüsü veya özelliği alınamaması

Kritik Noktalar



Derin öğrenme algoritmasına sahip video meta veri teknolojisi, insan, araç ve motorlu olmayan araçların görüntülerini

algılayabilir, izleyebilir ve yakalayabilir. En iyi görüntüleri seçer ve onları bulmak için hedeflerin niteliklerini çıkarır.

Yakalama Oranı

Hedef Yakalama

(özniteliklerle)
640rsm/s ‘e kadar

98% ‘e kadar

WizMind Kapasitesi

Video Metadata Genel Bakış

• Maksimum performans için WizMind IVSS7000-16I cihazı referenas alnımşıtır

Özellikler

AI Arama

X12344

Çoklu Öznitelikler

Hedeflerin özniteliklerini

veya insan vücudu

görüntülerini kullanarak

belirtilen hedefleri verimli

bir şekilde arayın

Etkili Kurma

Videoda insan, araç ve 

motorsuz aracın birden çok

özelliğini yakalayabilir

Bir hedef eşleşmesi

yakalandığında sessiz alarmı

tetikleyebilmek için

özelleştirilebilir ayarlar



Birden Fazla Öznitelik Yakalama

Belirli Hedefleri Tespit Edin ve Yakalayın

Video meta veri teknolojisi, video gözetiminde çok sayıda nesneden belirli hedefleri hızlı ve doğru bir

şekilde algılayabilir. Gereksiz hedefleri filtreler ve doğru olanları insan, araç ve motorsuz araçlar olarak

sınıflandırır. Hedefin anlık görüntüsünü alır ve niteliklerini çıkarır.

Belirli hedefleri tespit edin Hedeflerin ilgili özelliklerini çıkarın

DK3890

DK38980

Derin öğrenme

algoritması

İnsan Yüzü

İnsan Vücudu

Araç

Motorsuz Araç



Birden Fazla Öznitelik Yakalama

Hedefleri Doğru Şekilde Belirleyin

Dahua video meta verileri, hedefleri doğru bir şekilde bulmaya yardımcı olabilecek çeşitli ana öznitelikleri (30'dan 

fazla türe kadar) çıkarır.

Not: WizMind IVSS7000-I Serisi, video kaydı için meta veri çıkarma sağlar ve kayıtlı videoların ikincil

analizi gerçekleştirmek için AI aramasına izin verir.

Cinsiyet

Yaş

Gözlük

Maske

İfade

Sakal

Cinsiyet

Yaş

Üst Renk

ÜstTip

Alt Renk

Alt Tip

Şapka

Sırtçantası

Şemsiye

Araçtipi

AraçRengi

Tekerlek Sayısı

Renk

Tip

PlakaNo.

PlakaRengi

Araba rengi

Araba tipi

güneşlik

Süs

İş

Emniyetkemeri

MuayeneEtiketi

Sigara

30+
Öznitelik

*Attributes keep adding

Yüz 6

İnsan Vücudu 9

Araç 10

Motorsuz Araç 6



Hızlı Hedef Konumlandırma

Meta veriler, arka uzak cihazda / platformda hedefleri

aramak için kullanılabilir.

Hedeflerin karşılık gelen hedef niteliklerini seçerek, 

kullanıcı, bir olaydan sonra büyük boyutlu verilerden

hedefleri hızlı ve doğru bir şekilde bulabilir.

Kolay Ayarlama

Video meta veri analizini etkinleştirmek çok kolaydır. 

Kullanıcının yalnızca tespit etmek ve gözetim ekranında 

yakalamak istediği hedef türünü seçmesi gerekir.

Bu daha sonra insan, araç ve motorlu olmayan araçları

içeren ilgili algılamayı etkinleştirecektir.

Tek Tıkla İşlem

Meta Verileri Kullanarak Hızlı Hedef Arama



Görselle İnsan Hedefi Arama

• Aynı anda en fazla 10 insan resmi kullanarak hedefleri arayabilir.

• Benzerlik ve zamana göre 1.000 arama sonucunu gösterir.

• Yüz görüntüsü yoksa insan vücudu görüntülerini kullanarak hedef aramaya izin

verir.
IVSS7000-I

Hedefin vücut resmini yükleyin Kanalı ve saati seçin Eşleşen insan sonuçlarını görün

Bir görüntü kullanarak insan hedefleri aramak, insan vücudu görüntüleri içeren devasa boyuttaki bir videoda içerisindeki meta 

verileri kullanarak hızlı bir şekilde bulmayı mümkün kılar. Şu anda, WizMind IVSS7000-I serisi bu işlevi sunmaktadır. Arama

sonuçlarının görüntülenmesini DSS Pro platformu da destekler.

Vurgulama

AI

Önerilen Cihaz



Video Metadata – Artıları

Çözüm Artıları

Daha fazla SeçenekDaha Az İşçilikYüksek Doğruluk Gelişmiş Verimlilik

Kullanıclar, duruma göre

uygun video meta veri

çözümünü seçebilirler. Esnek

sıralama, düşük maliyet ve 

yüksek genişletilebilirlik sunar.

Video meta data çözümü

% 98'e varan yakalama

oranıyla hedefin birden çok

özelliğini çıkarır, bu da çeşitli

hedefleri hızlı ve doğru bir

şekilde tespit edip analiz

edilmesine izin verir

Kolay kullanım 

yapılandırması sunar. Bir

olaydan sonra, kullanıcının 

hedefi takip etmek ve tüm

video kaydını incelemek için

çok fazla insan gücü tahsis

etmesi gerekmez.

Video meta verilerini

kullanarak hedefleri aramada

çok etkilidir. Hedeflerin kısa

bir süre içinde

konumlandırılması için

kullanıcının yalnızca ilgili

özellikleri seçmesi gerekir. 

Yüz görüntüsünün mevcut

olmaması durumunda bir

insan vücudu görüntüsü

yükleme seçeneği de sunar.
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IPC/PTZ ile AI

Önerilen Çözüm - Kamerayla Yapay Zeka

IP Çözümü

NVR5000-4KS2 Series

WizMind IPC WizMind PTZ

DSS Pro

IPC

 71242 Series

 7842   Series

 7442 Series

Ürün Seçimi

PTZ

 SD10A & SD8A Series

 SDT5X Series

 PTZ83 & PTZ85 Series

Kayıt Cihazı

Sistemin Önemli Noktaları

 NVR5000-4KS2 Series

Yazılım  DSS Pro

 Ağdan daha az etkilenir

 Bant genişliği için düşük gereksinim

 İletim Basıncını Düşürür



Önerilen Çözüm - Kamerayla Yapay Zeka

IVSS/NVR ile AIIP Çözümü

NVR5000-I Series

Normal IPC Normal PTZ

DSS Pro

IVSS7000-I

OR

IPC  Normal IPC

Ürün Seçimi

PTZ

Kayıt Cihazı

Sistemin Önemli Noktaları

 IVSS7000-I Series

 NVR5000-I Series

Yazılım  DSS Pro

 Düşük maliyet yüksek performans

 Tek bir cihaz, çok kanallı video meta verilerini kontrol edebilir.

 Maks. IVSS7000-I Serisi kullanılarak 64 kanallı video meta data kontrol edilebiliri

 Orijinal IPC'yi değiştirmeye gerek kalmaz, bu da erişilebilirliği  kolaylaştırıyor.

 Normal PTZ



Önerilen Çözüm – Cihaz ile Yapay Zeka

Normal HDCVI

DSS Pro

XVR8-I Series

 Esnek sıralama

 Güçlü proje genişlemesi

 Analogdan IP akıllı çözüme yükseltme için uygundur

HDCVI  Normal HDCVI

Ürün Seçimi

Recorders

Sistemin Önemli Noktaları

 XVR8208A-4KL-I 

 XVR8208A-4K-I

 XVR8x16-4KL-I

Software  DSS Pro

YADA 

Normal IPC

IPC

XVR ile AIHDCVI Çözümü

 Normal IPC
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Tipik Senaryolar - Şehir Kaldırımları

 Seneryo Tanımı

 Sorun

Bir olay meydana geldi, 

kurban şüphelinin

özellikleri tespit etti

Şüphelinin kimliğini

teyit edilmesi

Şüphelinin net 

görüntüsününün 

alınması

Net olmayan görsellerle 

arama

Şüphelinin görüntüleri için

video kaydınını

görüntülenmesi

Şüphelinin net bir yüz

görüntüsünü alınması

 İşleyiş

Tipik Senaryolar -Kaldırımlar

Kaldırım senaryosunda, çoğunlukla olayların zaman zaman meydana geldiği

ancak daha sonra hedefin bulunamayacağı yaya alanlarında kullanılır.

Bir olay meydana geldiğinde, şüphelinin yeri hızlı bir şekilde tespit

edilemez.

Doğru yüz veya araç bilgisi olmadığında, polis ipuçlarını bulmak için

videoları tek tek izlemek zorunda kalabilir.

 Hızlı bir şekilde belirli hedefleri bulur ve neredeyse% 98 zaman

kazandırır.

 Vakaları tespit etme yeteneğini etkili bir şekilde geliştirir.

 Önem

Gender: Male

Age: Young

Top:  Short Sleeves

Top Color: Yellow     

Bottom: Pants

Bottom Color: Black



Tipik Senaryo - Kavşak

 Sorun

 Seneryo Tanımı

 İşleyiş

Şüphelinin aracının

özelliklerini girin

Meta veriler ile 

yapılandırılan videoyu 

kullanın

Şüphelinin aracını onaylayın

Geleneksel yöntemi kullanan polisler, vakayı çözebilecek ipuçlarını bulmak için çok fazla CCTV 

kaydı izlemek zorunda kalırlar .Çok fazla zaman ve insan gücü harcarlar

Şehir içi yollarda her gün çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır. Bir çarpma ve kaçma

durumunda, bazı sürücüler araçlarının plakasını kapatarak olay yerinden kaçarlar.

Şüphelinin aracı hakkında

gerekli ipuçları alın

 Video meta verileri, vaka incelemesinin verimliliğini artırır.

 Daha hızlı sonuç için daha fazla araç özelliği sunar.

Tipik Senaryolar - Yollar

 Önem
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Ürün Seçimi– IPC

7442 Series

 Video Meta Data: Aynı anda 96 nesneye kadar algılama

 Video Meta Data: İnsan vücudunun, insan yüzünün, motorlu ve motorsuz

taşıtların görüntü yakalamasını ve özellikleirnin çıkarılmasını destekler

 4MP (2688×1520) @50 fps/60 fps 

 Smart H.264+/H.265+, 3D noise reduction, AWB, HLC, BLC, EIS, Defog

 140 dB, 0.001Lux

 IP67, IK10, ePoE ,Heater

 Beş Akış

 12V DC güç çıkışı, maks. akım 165mA

71242 Series

7842   Series

 Video Meta Data: Aynı anda 96 nesneye kadar algılama

 Video Meta Data: İnsan vücudunun, insan yüzünün, motorlu ve motorsuz

taşıtların görüntü yakalamasını ve özellikleirnin çıkarılmasını destekler

 12MP (4000×3000) @25fps/30fps（71242 Series）
 8MP (3840×2160) @25fps/30fps（7842 Series）
 Smart H.264+/H.265+, 3D noise reduction, AWB, HLC, BLC, EIS, Defog

 IP67, IK10, ePoE, Heater

 Beş Akış

 12V DC güç çıkışı, maks. akım 165mA



Ürün Seçimi– PTZ

 İnsan vücudunun, insan yüzünün, motorlu ve motorlu araçların görüntü

yakalamasını ve öznitelik çıkarılmasını destekler

 Çift Kanal Meta Data Desteği

 Radar Desteği (Sadece Radarlı Modeleer)

 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Alt Akış) 

 100m IR Mesafesi

 4MP’e kadar çözünürlük desteğiSDT5X Series

SD10A & SD8A Series

 İnsan vücudunun, insan yüzünün, motorlu ve motorlu araçların görüntü

yakalamasını ve öznitelik çıkarılmasını destekler

 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) 

 Akıllı Silecek

 Maksimum 60x'e Kadar Optik Yakınlaştırmayı Destekler

 450m IR Mesafesini (SD10A Serisi) / 500m IR Mesafesini (SD8A Serisi) 

destekler

 8 MP'ye Kadar Çözünürlük Desteği

PTZ83 & PTZ85 Series

 İnsan vücudunun, insan yüzünün, motorlu ve motorlu araçların görüntü

yakalamasını ve öznitelik çıkarılmasını destekler

 H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Alt Akış) 

 Akıllı Silecek

 Maksimum 60x'e Kadar Optik Yakınlaştırmayı Destekler

 400m IR Mesafesini / 1000m Lazer Mesafesini Destekler

 8MP’e kadar Çözünürlük desteği



Ürün Seçimi– IVSS & NVR

 4 kanala kadar cihaz ile video meta data destekler

 10 kanala kadar kamera ile video meta data destekler

 16/32/64 kanala kadar IP video girişimini destekler, 2/4/8 HDD

seçeneği

 Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

 Max. 320Mbps gelen band genişliği

 16MP’e kadar çözünürlük desteği

NVR5000-I Series

IVSS7000-I Series

 64 kanala kadar cihaz ile video meta data destekler

 64 kanala kadar kamera ile video meta data destekler

 256 kanala kadar IP video girişimini destekler, 8/16 / 24HDD seçeneği

 Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

 Max. 512Mbps gelen band genişliği

 16MP’e kadar çözünürlük desteği



Ürün Seçimi– XVR

XVR8208A-4KL-I 

XVR8208A-4K-I

XVR8x16-4KL-I

 4 kanala kadar cihaz ile video meta data destekler

 H.265+/H.265 çift akış 

 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği

 4K HDCVI kamera girişi ve 4K@7fps/4K@15fps görüntüleme 

desteği

 64 kanal IPC girişi , maksimum 256Mbps gelen bant genişliği

 2 kanala kadar cihaz ile video meta data destekler

 H.265+/H.265 çift akış 

 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video giriş desteği

 4K HDCVI kamera girişive 4K @ 7fps görüntüleme desteği

 16 kanal IPC girişi , maksimum 128Mbps gelen bant genişliği



Ürün Seçimi– Yazılım

 İnsan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan araçlarla ilgili bilgiler dahil olmak

üzere, kameralar tarafından yakalanan gerçek zamanlı anlık görüntüleri

 Anlık görüntülerden öznitelik bilgilerini çıkarma

 Resme göre insan vücudu arama seçeneği ile ölçütler belirleyerek anlık görüntü

veritabanındaki hedefleri hızlıca arayabilme

 İnsan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan araçlara göre günlük, haftalık, aylık

öznitelik raporu oluşturm.

 Basit sistemler için

20 kanalı destekler

Saniyede 50 olayı destekler

 Dağıtılmış sistem için

100 kanalı destekler

Saniyede 100 olayı destekler



DAHA GÜVENLİ BİR TOPLUM VE DAHA AKILLI YAŞAM SAĞLAMAK


