Komplexní platforma pro analýzu video obsahu od společnosti BriefCam zásadním způsobem zhodnotí vaše investice do
kamerových systémů díky tomu, že každý videozáznam je vyhledatelný, kvantifikovatelný a lze na jeho základě přijmout
potřebná opatření. Hodiny videozáznamů si budete schopni prohlédnout během několika minut; získáte možnost
kvantitativně analyzovat videozáznam a na základě toho získáte poznatky potřebné pro přijetí opatření pro bezpečnost,
zabezpečení a provozní rozhodování na základě dat; budete schopni okamžitě reagovat na kritické změny situace
v prostředí, a to při efektivním vyvážení citlivosti, přesnosti a účinnosti:
INOVATIVNÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ: Řešení nabízí širokou škálu klíčových filtrů pro analýzu videozáznamů, které
jsou integrovány tak, aby vzájemnou kombinací poskytovaly lepší výsledek.
BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST: Bezkonkurenčně vysoká přesnost detekce, klasifikace a rozpoznávání jednotlivých typů
objektů, jejich atributů, chování a obličejů.
FLEXIBILNÍ ARCHITEKTURA: Systém byl navržen tak, aby pokryl jak současné požadavky, tak i potřeby v budoucnosti.
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ: Nejlepší poměr mezi rychlostí vyhledávání a pořizovacími náklady zvyšují produktivitu, zkracují čas
pro detekci, a to vše přispívá k získání konkurenční výhody.
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FILTRY PRO VYHLEDÁVÁNÍ
ZDROJ

Definování konkrétních videosouborů

ČASOVÝ ROZSAH

Definice konkrétního časového rozpětí pro vyhledávací kritéria
Kategorie tříd: Lidé, dvoukolová vozidla, další vozidla a zvířata
Lidé: Muži, ženy, děti

TŘÍDA

Dvoukolová vozidla: Jízdní kola a motocykly
Ostatní vozidla: Auto, pickup, dodávka, nákladní automobil, autobus, vlak, letadlo a loď
Světelné změny pozadí: Světla zapnutá, světla vypnutá
Zvířata
Oblečení spodní části těla: Dlouhé, krátké a podle barvy

OSOBNÍ ATRIBUTY

Oblečení horní části těla: Dlouhé rukávy, krátké rukávy, a podle barvy
Pokrývky hlavy: S pokrývkou, bez pokrývky
Tašky: Bez batohu, s batohem, taška v ruce

BARVA

Identifikuje objekty podle libovolné kombinace hnědě, červené, oranžové, žluté, zelené, limetkové, azurové, fialové, růžové, bílé, šedé a černé

PODOBNOST
VZHLEDU

Identifikace lidí a vozidel s podobnými vlastnostmi
Zobrazení všech obličejů: Zobrazení všech obličejů, které byly zjištěny v daném případě

ROZPOZNÁVÁNÍ
OBLIČEJE

ROZPOZNÁNÍ
REGISTRAČNÍ ZNAČKY
PŘEKROČENÍ LINIE:

Vyhledávání podle obličeje: Zobrazení všech obličejů detekovaných v případu a vyhledávání
podle podobnosti obličejů porovnáním s externími snímky nebo snímky z daného videa
Zobrazit všechny registrační značky: Zobrazení všech registračních značek detekovaných
v daném případě
Filtruje objekty, které překročily ohraničení v předem definovaném směru

SMĚR

Vyberte objekty podle jejich směru pohybu ve videu

VELIKOST

Vyberte objekty na základě jejich skutečné velikosti z histogramu velikostí relevantní pro konkrétní případ

TRASA

Identifikuje objekty, které se pohybují po jedné nebo více drahách definovaných uživatelem

OBLAST

Identifikuje objekty zahrnuté nebo vyloučené v rámci jedné nebo více uživatelem definovaných
3- nebo 4-stranných oblastí

RYCHLOST

Vybere objekty na základě jejich skutečné rychlosti z histogramu příslušných rychlostí pro
konkrétní případ

DOBA ZDRŽENÍ V ZÁBĚRU

Vybere objekty, které se zdrží v určité scéně delší než definovanou dobu
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
PODPOROVANÉ
ROZLIŠENÍ

Minimum CIF, Maximum 4K

PODPOROVANÁ RYCHLOST
SNÍMÁNÍ (FPS)

8-30 snímků za vteřinu

PODPOROVANÉ FORMÁTY
VIDEOSOUBORU

.AVI, .MKV, .MPEG4, .MOV, .WMV, .DVR, .ASF, .RT4, .DIVX, .264, .GE5, .TS, .3GP, .XBA (single
stream a multi-stream), .MP4, .FLV

PODPOROVANÉ KODEKY

H.264, H.265/HEVC, MPEG-4, H.263 (H.265 je podporován pro vybrané VMS a kamery)

POUŽITÍ NA ZÁKLADĚ
SOUBORU

Videa složená z jednoho nebo více souborů

ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ

Minimální velikost obličeje: 24x24 pixelů

PODPOROVANÉ JAZYKY

Brazilská portugalština, jednoduchá čínština, tradiční čínština, dánština, holandština,
angličtina, finština, francouzština, němčina, japonština, korejština, španělština, turečtina,
vietnamština

PODPOROVANÉ PROHLÍŽEČE

Google Chrome Desktop a Firefox

BriefCam je předním poskytovatelem řešení Video Synopsis® a Deep Learning pro rychlé prohlížení a vyhledávání
ve videozáznamech, rozpoznávání obličejů a registračních značek, upozorňování v reálném čase a kvantitativní
statistiky videa. Transformací provozních videozáznamů do podoby informací, na jejichž základě lze provést
příslušná opatření, BriefCam dramaticky zkracuje dobu reakce na bezpečnostní hrozby a zvyšuje bezpečnost
a optimalizaci provozu.
Produkty BriefCam jsou využívány organizacemi uplatňující zákony, bezpečnostními, vládními a dopravními
agenturami, významnými podniky, zdravotnickými a vzdělávacími institucemi a samosprávními celky po celém
světě. Více informací ohledně analýzy videozáznamů pro rychlé nalezení relevantních řešení získáte na
www.briefcam.com

Cavid s.r.o. reprezentuje společnost BriefCam na českém
a slovenském trhu a je jeho výhradním autorizovaným
a certifikovaným distributorem. Působí zde pomocí sítě
lokálních obchodních a technologických partnerů.
Více informací na www.cavid.cz
nebo nám pošlete email: info@cavid.cz
Cavid s.r.o., Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
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