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Wstęp II 

Przedmowa 

Generał 

Niniejsza instrukcja opisuje struktury, funkcji i działania inteligentnego monitoringu serwera (IVSS). 

Model 

8-dysk, 12 dysk twardy, dysk 16 i 24 dysku twardego. 

Instrukcje bezpieczeństwa 

Poniższe słowa sygnałowe skategoryzowane z określonym znaczeniu może pojawić się w podręczniku ,Poniższe słowa sygnałowe skategoryzowane z określonym znaczeniu może pojawić się w podręczniku ,

Hasła ostrzegawcze Znaczenie 

ZAGROŻENIE

Wskazuje na wysokie potencjalne zagrożenie, które, jeśli się jej nie uniknie, doprowadzi do śmierci lub poważnych 

obrażeń. 

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na średni lub niski potencjalne zagrożenie, które, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie 

lub umiarkowane obrażenia. 

UWAGA

Wskazuje na potencjalne zagrożenie, które, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do uszkodzenia 

sprzętu, utraty danych, niższej wydajności, lub nieprzewidywalny wynik. 

TIPS
Dostarcza sposobów, które pomogą Ci rozwiązać problem lub zaoszczędzić czas. 

UWAGA

Zawiera dodatkowe informacje jak naciskiem i uzupełnienie tekstu. 

Historia zmian 

Wersja Content Revision Czas Release 

V2.1.0 

Dodaj video strukturyzacji, uznania pojazdu oraz funkcje 

porównania pojazd. 

kwiecień 2019 

v2.0.1 Dodaj uwagę w ważnych zabezpieczeń i ostrzeżeń. styczeń 2019 

v2.0.0 Liczby Aktualizacja 16-HDD serii IVSS. grudzień 2018 

v1.0.0 Pierwsze wydanie. listopad 2018 

Ochrona prywatności Wskazówki 



Przedmowa III 

Jako użytkownik urządzenia lub administratora danych, może zbierać dane osobowe innych, takich jak odciski palców, twarzy, 

numer rejestracyjny samochodu, adres email, numer telefonu, GPS i tak dalej. Trzeba być w zgodzie z lokalnymi przepisami 

dotyczącymi ochrony prywatności i przepisów w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów innych ludzi przez środki 

wykonawcze obejmują, ale nie ograniczają się do: zapewnienia wyraźne i widoczne identyfikację poinformować, której dane 

istnienie obszaru nadzoru i zapewnienia związanych kontakt.

O instrukcji 

• Podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do odniesienia. Jeżeli istnieje sprzeczność pomiędzy instrukcji i rzeczywistego produktu, rzeczywisty 

produkt będzie rozstrzygający.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez operacje, które nie są zgodne z instrukcją. 

• Instrukcja zostaną zaktualizowane zgodnie z najnowszymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi powiązanych regionów. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji, patrz podręcznik papierowy, CD-ROM, kod QR lub naszą oficjalną stronę internetową. Jeżeli 

istnieje sprzeczność pomiędzy instrukcji papierowej i wersji elektronicznej, wersja elektroniczna będzie rozstrzygający.

• Wszystkie wzory i oprogramowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualizacje produktu może powodować 

pewne różnice między rzeczywistego produktu i instrukcji. Proszę skontaktować się z obsługą klienta do najnowszej 

programu i dokumentacji uzupełniającej.

• Wciąż może być odchylenie w danych technicznych, funkcji i opisu operacji lub błędy w druku. Jeśli istnieją jakiekolwiek 

wątpliwości lub sporu, zajrzyj do naszego ostatecznego wyjaśnienia.

• Aktualizacja oprogramowania czytnika lub spróbuj innego oprogramowania czytnika głównego nurtu, jeśli instrukcja (w formacie PDF) nie 

można otworzyć. 

• Wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe i nazwy firmowe w instrukcji są własnością ich 

właścicieli. 

• Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, skontaktuj się z serwisem dostawcy lub odbiorcy, jeżeli istnieje jakikolwiek problem wystąpił 

podczas korzystania z urządzenia. 



Ważne Zabezpieczenia i ostrzeżenia IV 

Ważne zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia 

Poniższy opis jest poprawny sposób stosowania urządzenia. Przeczytać instrukcję uważnie przed użyciem, aby zapobiec 

niebezpieczeństwu i utratę mienia. Całkowicie zgodne z Przewodnika podczas aplikacji i przechowywać go prawidłowo po 

przeczytaniu.

Wymagania operacyjny 

• Nie należy umieszczać i zainstalować urządzenie w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń 

wytwarzających ciepło. 

• Nie należy instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub sadzowaty obszarze. 

• Zainstalowania urządzenia w stałych miejsc poziomo. 

• Sprawiają, że urządzenie z dala od cieczy. 

• Zainstalowania urządzenia w dobrze wentylowanych; nie blokują jego otwór wentylacyjny.

• Korzystać z urządzenia tylko w nominalnej mocy i zakresu wyjściowego. 

• Nie demontować urządzenia arbitralnie. 

• Transportu, wykorzystania i przechowywać urządzenie w dozwolonym wilgotności i temperatury. 

Wymaganie mocy 

• Pamiętaj, aby korzystać z wyznaczonego typu baterii. W przeciwnym razie mogą wystąpić ryzyko wybuchu.

• Należy używać baterii zgodnie z wymaganiami; w przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru, wybuchu lub 

pieczenie ryzyka baterii!

• Aby wymienić baterie, tylko ten sam typ baterii może być używany. 

• Pamiętaj, aby wyrzucać zużyte baterie zgodnie z instrukcją. 

• Produkt stosuje przewodów elektrycznych (kable energetyczne) zaleca przez ten obszar, który powinien być wykorzystany zgodnie ze 

specyfikacją znamionowej. 

• Pamiętaj, aby użyć standardowego zasilacza dopasowane do tego urządzenia. W przeciwnym wypadku, użytkownik zobowiązuje 

wynikające obrażeń personelu lub uszkodzenia urządzenia.

• Zastosowanie zasilacza, który spełnia SELV (Safety Extra Low Voltage) wymogi i zasilanie napięciem znamionowym 

zgodnym z ograniczoną źródła zasilania w IEC60950-1. W przypadku szczególnych wymagań energetycznych, proszę 

odnieść się do etykiety urządzenia.

• Produkty z kategorii I struktury powinien być podłączony do gniazda wyjścia prądu siatki, która jest wyposażona z 

uziemieniem ochronnym. 

• Urządzenie łącznikowa jest urządzenie odłączające. Podczas normalnego użytkowania, zachować kąt, który ułatwia pracę.

Uwaga 

Moduł AI nie obsługuje hot plug. Jeśli trzeba wymienić moduł AI, należy najpierw odłączyć przewód zasilający urządzenia. W 

przeciwnym razie, będzie to prowadzić do uszkodzenia plików w module AI.
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Przegląd 1 

1 Przegląd 1 Przegląd 

Wprowadzenie 1,1

Inteligentny serwer monitoring (IVSS) jest kompatybilny z większością produktów CCTV. W oparciu o technologię 

głębokiego uczenia się, IVSS posiada funkcje AI w tym ludzkiego rozpoznawania twarzy i dysponuje ekstrakcji.

• Obsługuje ustawienia systemu ogólnego, nadzór wideo, przechowywanie wideo, ustawienia alarmu, zarządzanie dziennika, zapis i 

odtwarzanie wyszukiwania, inteligentna analiza (takich jak ujęcia ludzkiej twarzy w czasie rzeczywistym, szukanie ludzkiej twarzy 

przez określonego obrazu, a następnie odtwarzać wideo). 

• Przyjazny dla użytkownika interfejs. 

• Podpory 4k i dekodowania H.265, spotkanie główny trend rozwoju obecnego rynku. 

• Szeroko stosowany w inteligentnym budynku, duży parking, sejf projektu miasta, obszaru planowania finansowego, i tak dalej. 

Tryb logowania 1.2

Urządzenie obsługuje lokalne, sieci i obsługę klienta IVSS. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 1-1.

Operacje i konfiguracje systemu w podręczniku są oparte głównie na kliencie IVSS. Mogą istnieć różnice w pracy 

lokalnej lub internetowej, a rzeczywisty interfejs będzie rozstrzygający.

Tryb Tabela 1-1 Logowanie 

Tryb logowania Operacja Tryb logowania Operacja Opis 

logowanie lokalny 

Podłącz monitor, mysz i klawiaturę do urządzenia. Zobacz i 

obsłudze menu lokalnego na wyświetlaczu.

Obsługa wszystkich funkcji urządzenia. 

logowanie WWW 

Podłączyć urządzenie do komputera w tej samej sieci i zdalnego 

dostępu do urządzenia przez przeglądarkę (Firefox i Google Chrome) 

na PC. 

Obsługują funkcje większość 

urządzenia, oprócz podglądu na żywo, 

rekord odtwarzanie 

i funkcję wideo związane. 

IVSS logowanie 

klient 

Podłączyć urządzenie do komputera w tej samej sieci, należy pobrać i 

zainstalować IVSS Client na komputerze, a następnie zdalny dostęp do 

urządzenia z IVSS Klienta. 

Obsługa wszystkich funkcji urządzenia. 



Grand Tour 1 

2 Grand Tour 2 Grand Tour 

To jest wprowadzenie panel przedni, tylny panel, funkcję portu i funkcję przycisku, wskaźnik stanu, i tak dalej. 

Ta sekcja zajmuje 16-HDD na przykład. W przypadku innych modeli można znaleźć w instrukcji obsługi.

Przedni panel 2.1

Panel czcionki LCD z fig 2-1

Panel przedni bez LCD Figury 2-2

Tabela 2-1 Opis panelu 

Nie. Nazwa Nie. Nazwa Opis 

1 Blokada panelu przednim 

Gdy panel przedni zamek jest bezpieczny, może on zapobiec HDD przed kradzieżą lub usunięte 

przez pomyłkę. Odblokować blokadę panelu przedniego i zdjąć przedni panel, można zobaczyć 16 

HDD szczeliny. Patrz figura 2-2.

2 

POWER ON / 

OFF 

Uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Włączania / wyłączania, ma wskaźnik. może wyświetlać 

urządzenie działa status.

Gdy urządzenie nie pracuje (jest wyłączony lampka kontrolna), naciśnięcie przycisku dla •

krótki okres do urządzenia rozruchu. 

Gdy urządzenie pracuje, (niebieski wskaźnik świeci się), naciśnij •

Przycisk na co najmniej 4 sekundy w celu wyłączenia urządzenia. 



Grand Tour 2 

Nie. Nazwa Nie. Nazwa Opis 

3 

wskaźnik stanu 

systemu 

Wyświetla stan systemu działa. 

Niebieska lampka: urządzenie działa poprawnie. •

Kontrolka nie świeci: Urządzenie nie jest uruchomiony. •

4 

Kontrolka Alarm 

Wyświetla lokalny stan alarmu wejściowego. 

Czerwona lampka jest włączona: Jest lokalna impreza wejście alarmowe. •

Kontrolka jest wyłączona: Nie ma lokalny wydarzenie wejście alarmowe. •

5 

kontrolka sieciowa 

Wyświetla aktualny stan sieci. 

Kontrolka jest niebieski: To znaczy co najmniej jeden port Ethernet •

podłączony do sieci. 

Kontrolka jest wyłączona: Nie porty Ethernet są podłączone do •

sieć. 

6 port USB 

Do podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia pamięci masowej USB, klawiatury i myszy. 

7 Gniazdo 16-HDD 

Po wyjęciu panelu przedniego, widać istnieje 16 dysków twardych. Od lewej do prawej i od 

góry do dołu, to waha się od 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 i.

Istnieją dwie lampki na gnieździe HDD: lampka HDD HDD i odczytu / zapisu lampka. 

: Lampka HDD. Światło jest żółty po zainstalowaniu•

HDD. 

: Odczyt / zapis kontrolka. Niebieskie światło miga, gdy jest to•

odczytu i zapisu danych. 

Tylny panel 2.2

Panel tylny Figura 2-3

Tabela 2-2 Opis panelu tylnego 

Nie. Nazwa Opis 

1 

Port wejścia 

zasilania 

moc wejścia AC 100V-240V. 
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Nie. Nazwa Opis 

2 

Moduł świetlny 

wskaźnik AI 

Wyświetla status modułu AI. 

Żółta lampka miga: Moduł AI działa prawidłowo. •

Żółta lampka: Moduł AI jest uszkodzony. •

Ta funkcja jest ważna, jeśli istnieje moduł AI. 

3 Przycisk reset Zarezerwowany. Przycisk reset Zarezerwowany. 

4 Port HDMI 

Wysokiej rozdzielczości dźwięku i wideo Port wyjściowy sygnał. Port wysyła 

nieskompresowane wysokiej rozdzielczości i wielokanałowych danych audio do 

podłączonego wyświetlacza z portem HDMI. Trzy porty HDMI są różne wyjścia źródła.

5 port VGA 

port wyjściowy wideo VGA. Wyjścia analogowego sygnału wideo. Można go podłączyć do monitora, 

aby zobaczyć wideo analogowego. Port VGA i HDMI 1 Wyjście portu są takie same źródło.

6 Port RS-232 

RS-232 COM debugowania. Jest to dla debugowania ogólnego COM, należy ustawić adres IP, transmisji danych 

transparentnych COM.

7 

AUDIO IN Port wejścia audio 

WYJŚCIE DZWIĘKU Wyjście sygnału audio 

8 Port eSATA SATA Port obwodowych. Podłączyć do portu SATA lub urządzenia eSATA.

9 port USB 

Do podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia pamięci masowej USB, klawiatury i 

myszy. 

10 portu SAS SAS portu rozszerzeń. Można go podłączyć do kontrolera SAS przedłużacza.

11 port sieciowy 

10M / 100 / 1000Mbps samodostosowuj port Ethernet. Połącz się z kablem sieciowym.

12 

wejście alarmowe 

Grupy 16 (1-16), porty wejścia alarmowego, odpowiadają one alarmu 1 alarm 16. Alarm 

będzie ważne w niskim poziomie. 

A i B: Kontrola kabel A / B urządzenia RS-485. To jest•

połączyć się z kamerą PTZ. Połącz równolegle 120Ω pomiędzy kablami A / B, jeśli 

istnieje zbyt wiele dekoderów PTZ.

: Koniec GND. •

wyjście alarmowe 

8 grup portów wyjściowych alarmu (NO1 NO8 C1-C8). Wyjście sygnału alarmu do urządzenia 

alarmowego. Upewnij się, że zasilanie do zewnętrznego urządzenia alarmowego.

NO: port wyjścia alarmowego typu normalnie otwartego. •

C: port wyjściowy Wspólny alarm. •

: Koniec GND. •
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wymiary 2.3

Wymiary z wyświetlacza (mm [cale]) Rysunek 2-4
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Wymiary bez wyświetlacza (mm [cale]) Rysunek 2-5
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3 Instalacja sprzętu 3 Instalacja sprzętu 

W tym rozdziale przedstawiono instalację HDD, Kabel, i tak dalej. 

OSTRZEŻENIE

Produkt z serii jest ciężki. Potrzebuje kilku osób do wykonywania lub przenieść wspólnie, aby zapobiec osoba obrażeń.

Instalacja zasilania 3.1

Patrz Rysunek 3-1 dla przepływów instalacyjnych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować.

Przepływy Instalacja Rysunek 3-1

Rozpakowanie Box 3.2

Po odebraniu urządzenia należy sprawdzić przed poniższej listy kontroli. Jeśli którykolwiek z elementów jest

missi n g lub uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub aft er-inżynier sprzedaży natychmiast. missi n g lub uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub aft er-inżynier sprzedaży natychmiast. missi n g lub uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub aft er-inżynier sprzedaży natychmiast. missi n g lub uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub aft er-inżynier sprzedaży natychmiast. 

Nie. Nazwa Nie. Nazwa Zawartość 

1 Ogólna 

pakiet 

Wygląd Nie ma żadnych widocznych uszkodzeń lub nie. 

Pakiet 

Istnieją jakiekolwiek przypadkowe zderzenie podczas 

transportu lub nie. 

Akcesoria (lista akcesoriów na karcie 

gwarancyjnej) 

Oni są kompletne, czy nie. 

2 Urządzenie 

Wygląd Nie ma żadnych widocznych uszkodzeń lub nie. 

Model urządzenia 

model jest taka sama jak zamawianie 

umowy lub nie. 

Etykieta na urządzeniu 

Jest rozdarty, czy nie. 

Nie zdzierać lub odrzucić etykietę. Zazwyczaj trzeba 

pokazać numer seryjny podczas wymagających 

obsługi posprzedażnej.

Instalacja HDD 3.3

Sekcja wprowadza szczegółowe działania w celu zainstalowania dysku twardego. 

• Jeśli nie pchnął okno HDD na dno, nie zamykaj uchwyt w celu uniknięcia uszkodzenia gniazda HDD. 

• Różne modele obsługują różne numery HDD. Zobacz aktualną sytuację.
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3.3.1 12-HDD Series 

Instalacja HDD 

① Naciśnij przycisk na panelu przednim ① Naciśnij przycisk na panelu przednim 

urządzenia IVSS otwórz uchwyt, a 

następnie wyciągnąć okno HDD. 

② Miejsce jedna strona HDD ściśle ② Miejsce jedna strona HDD ściśle 

wzdłuż górnej części okna i dociśnij do 

pchania HDD w dół do dolnej części 

powierzchni montażowej. 

③ Wstawić pole HDD do gniazda HDD, naciśnij ③ Wstawić pole HDD do gniazda HDD, naciśnij 

go do dołu, a następnie zamknij uchwyt 

skrzynki. 

Wyjmowanie dysku twardego 

① Naciśnij przycisk na panelu przednim ① Naciśnij przycisk na panelu przednim 

urządzenia IVSS otwórz uchwyt, a 

następnie wyciągnąć okno HDD. 

② Na odwrocie pudełka HDD, naciśnij mocno ② Na odwrocie pudełka HDD, naciśnij mocno 

na pozycji wskazanej przez strzałkę. 

③ Wyjmij dysk i włóż pole do gniazda. ③ Wyjmij dysk i włóż pole do gniazda. 

Pchnąć go do dołu i zamknąć uchwyt 

skrzynki.

3.3.2 16/24 HDD-Series 

Instalacja HDD 
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① Naciśnij przycisk na froncie ① Naciśnij przycisk na froncie 

płyta z IVSS 

Urządzenie otwórz uchwyt, a 

następnie wyciągnąć okno HDD. 

② Umieść dysk twardy w polu wzdłuż ② Umieść dysk twardy w polu wzdłuż 

kierunku pokazanym na rysunku. 

③ Blokowanie śruby na odwrocie pudełka HDD. ③ Blokowanie śruby na odwrocie pudełka HDD. 

Wkładka pudełka do gniazda HDD, wsuń go do dołu, a 

następnie zamknij uchwyt.

Na rysunku, wystarczy zablokować jeden zestaw śrub 

(grupy A lub grupy B). Zobacz aktualną sytuację.

Wyjmowanie dysku twardego 

① Naciśnij przycisk na panelu przednim ① Naciśnij przycisk na panelu przednim 

urządzenia IVSS otwórz uchwyt, a 

następnie wyciągnąć okno HDD. 

② Odblokować śruby na odwrocie pudełka ② Odblokować śruby na odwrocie pudełka 

HDD. 

Śruby są na różnych pozycjach dla 

różnych dysków. Zobacz aktualną 

sytuację.

③ Na wynos ③ Na wynos HDD i 

włóż pole do gniazda. Pchnąć go do dołu i 

zamknąć uchwyt skrzynki.

Diagram połączeń 3.4

Ta sekcja trwa podłączenie urządzenia z serii 16-HDD na przykład. Patrz figura 3-2. Kroki przyłączeniowe mogą się różnić w 

zależności od urządzenia, a rzeczywiste urządzenie będzie rozstrzygający.

• Wyświetlacz, klawiatura i mysz są potrzebne do pracy lokalnej. 

• Przed użyciem inteligentnych funkcji wykrywania, takie jak wykrywanie twarzy i rozpoznawanie twarzy, musi najpierw 

zainstalować moduł AI. 
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Podłączenie Figura 3-2
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4 Włączeniem urządzenia 4 Włączeniem urządzenia 

UWAGA

• Przed rozruchu, upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne pobór mocy urządzenia. 

• Aby zapewnić stabilną pracę urządzenia i przedłużyć usług życiu HDD, zapewnienie stabilnego napięcia tętnienia z mniej 

ingerencji w odniesieniu do międzynarodowego standardu. 

• Dla bezpieczeństwa urządzenia, podłączenia innych przewodów urządzenia, a potem połączyć urządzenie do gniazdka. 

Boot-up może się różnić w zależności od zakupionego modelu. 

• 8-HDD seria produktów: Naciśnij przycisk zasilania na tylnym panelu, aby uruchomić urządzenie. 

• W przypadku innych produktów z serii: 

Podłączyć do gniazdka elektrycznego, aby uruchomić urządzenie. •

Po kliknięciu przycisku zamykania na GUI, aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania •

Przycisk na krótki okres czasu do rozruchu urządzenia. 
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5 Ustawienia początkowe 5 Ustawienia początkowe 

Do użytku po raz pierwszy, trzeba zainicjować urządzenie, należy ustawić podstawowe informacje i funkcje, i tak dalej. 

Inicjowanie Device 5.1

Jeśli jest to twój pierwszy raz, aby korzystać z urządzenia po zakupie lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, ustawić hasło logowania 

administratora (domyślny użytkownik systemu). W tym samym czasie, można ustawić właściwej metody ochrony hasłem.

Ta sekcja zajmuje internetową zdalnego inicjowania na przykład. 

Otwórz przeglądarkę, wpisać adres IP, a następnie kliknij Wchodzić.Otwórz przeglądarkę, wpisać adres IP, a następnie kliknij Wchodzić.Krok 1

 inicjalizacji urządzenie Interfejs jest wyświetlany. Patrz Rysunek 5-1. inicjalizacji urządzenie Interfejs jest wyświetlany. Patrz Rysunek 5-1. inicjalizacji urządzenie Interfejs jest wyświetlany. Patrz Rysunek 5-1.

Domyślny adres IP portu sieciowego 1 do portu sieciowego 4 są 192.168.1.108 do 

192.168.4.108. Wprowadzić odpowiedni adres IP faktycznie podłączonego portu sieciowego.

Inicjalizacja rysunek urządzenia 5-1

Ustaw hasło administratora logowania. Patrz Tabela 5-1 na szczegóły.Krok 2

Tabela 5-1 Opis parametrów hasło 

Parametr Opis Parametr Opis 

Użytkownik Domyślna nazwa użytkownika to admin. 

Ustaw hasło administratora login hasło i Potwierdź hasło. 

Nowe hasło można ustawić w zakresie od 8 znaków do 32 znaków i zawiera co najmniej dwa typy od 

liczby, litery i znaki specjalne (bez „"”„"” «» «» i «&»). Wprowadź silne hasło według wskazania siły 

hasła. 

Potwierdź 

hasło 
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Parametr Opis Parametr Opis 

Pytaj 

pytanie 

Po ustawieniu monit, podczas przesuwania myszki na logowanie 

interfejs, to wyskakuje System Up monit, które pomogą Ci zapamiętać hasło. 

Monit funkcja pytanie jest tylko dla lokalnego interfejsu logowania. Odnoszą się do rzeczywistego interfejsu w celu uzyskania 

szczegółowych informacji. Kliknij Kolejny.szczegółowych informacji. Kliknij Kolejny.

Krok 3

Zostanie wyświetlony interfejs ustawienie hasła. Patrz figura 5-2.

Ochrona hasłem Rysunek 5-2

Zestaw informacji o ochronę hasłem. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 5-2.Krok 4

Ustawianie pytania zabezpieczające tutaj, można korzystać z e-mail wpiszesz tutaj lub odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, 

aby zresetować hasło administratora. 

• Kliknij anulować pole email lub pytania Security. 

• Jeśli pole email lub kwestie bezpieczeństwa nie jest ustawiona, można zresetować hasło tylko na lokalnym interfejsie. 

Ochrona Tabela 5-2 Hasło 

Tryb ochrony hasłem Opis Tryb ochrony hasłem Opis 

E-mail 

Ustaw adres e-mail. Zresetować hasło przez zastrzeżonego adresu email.

Pytanie bezpieczeństwa 

Zestaw pytań bezpieczeństwa i odpowiadające im odpowiedzi. Zresetować hasło 

poprzez pytanie bezpieczeństwa.

Kliknij koniec do pełnej inicjalizacji urządzenia. Kliknij koniec do pełnej inicjalizacji urządzenia. Kliknij koniec do pełnej inicjalizacji urządzenia. Krok 5

Zostanie wyświetlony interfejs sukces inicjalizacji urządzenia. Kliknij Wprowadź szybkich ustawień aby przejść do szybkiego interfejsu Zostanie wyświetlony interfejs sukces inicjalizacji urządzenia. Kliknij Wprowadź szybkich ustawień aby przejść do szybkiego interfejsu Zostanie wyświetlony interfejs sukces inicjalizacji urządzenia. Kliknij Wprowadź szybkich ustawień aby przejść do szybkiego interfejsu 

ustawień. Jest to zestaw urządzeń do podstawowych informacji.
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Szybkie ustawienia 5.2

Jest to zestaw do czasu systemowego i włączyć funkcję NTP w zależności od potrzeb. Po włączeniu funkcji NTP, urządzenie 

może automatycznie synchronizacji czasu z serwerem NTP.

Ustaw czas systemowy. Krok 1

1) W dniu interfejs inicjalizacji, kliknij Wprowadź szybkich ustawień.1) W dniu interfejs inicjalizacji, kliknij Wprowadź szybkich ustawień.

 Czas Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-3. Czas Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-3. Czas Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-3.

Czas Figura 5-3

2) Ustaw czas systemowy, data i strefa czasowa. 

Można ustawić ręcznie lub ustawić urządzenie do czasu synchronizacji z serwerem NTP. Skonfiguruj adres 

IP.Krok 2

Urządzenie posiada 4 porty Ethernet domyślnie. Upewnij się, że co najmniej jeden port Ethernet jest podłączony do sieci przed 

ustawieniem adresu IP.

1) na Czas interfejs ustawień, kliknij Kolejny.1) na Czas interfejs ustawień, kliknij Kolejny.1) na Czas interfejs ustawień, kliknij Kolejny.1) na Czas interfejs ustawień, kliknij Kolejny.

 Set IP Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-4. Set IP Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-4. Set IP Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-4.
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Zestaw Rysunek 5-4

2) kliknięcia odpowiedniego interfejsu sieciowego. 

 Edycja sieci Ethernet 1 Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-5. Edycja sieci Ethernet 1 Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-5. Edycja sieci Ethernet 1 Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-5.

• Gdy istnieje serwer DHCP w sieci, sprawdź Adres używanie Dynamic IP, System może przydzielić Gdy istnieje serwer DHCP w sieci, sprawdź Adres używanie Dynamic IP, System może przydzielić Gdy istnieje serwer DHCP w sieci, sprawdź Adres używanie Dynamic IP, System może przydzielić 

adresu dynamicznego IP urządzenia. Nie ma potrzeby, aby ustawić adres IP ręcznie.

• Czek Adres użycie Static IP. Ustaw statyczny adres IP, maska podsieci i brama. Jest ustawić Czek Adres użycie Static IP. Ustaw statyczny adres IP, maska podsieci i brama. Jest ustawić Czek Adres użycie Static IP. Ustaw statyczny adres IP, maska podsieci i brama. Jest ustawić 

statyczny adres IP urządzenia.

Edytuj sieć Ethernet 1 Rysunek 5-5

3) Kliknij DOBRZE.3) Kliknij DOBRZE.

Urządzenie wraca do Set IP berło. Urządzenie wraca do Set IP berło. Urządzenie wraca do Set IP berło. 

4) informacje dotyczące serwera DNS i domyślne Ustaw NIC. 

Upewnij się, że domyślne NIC jest online. 

Konfiguracja ustawień P2P.Krok 3
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Upewnij się, że system jest podłączony do sieci. W przeciwnym razie funkcja P2P jest null.

1) na Set IP interfejs, kliknij Kolejny.1) na Set IP interfejs, kliknij Kolejny.1) na Set IP interfejs, kliknij Kolejny.1) na Set IP interfejs, kliknij Kolejny.

 Dostęp P2P Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-6. Zeskanować kod QR na rzeczywisty interfejs. Dostęp P2P Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-6. Zeskanować kod QR na rzeczywisty interfejs. Dostęp P2P Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 5-6. Zeskanować kod QR na rzeczywisty interfejs.

Figura 5-6 Dostęp P2P

2) Kliknij aby włączyć funkcję P2P. 

Kliknij koniec aby zapisać ustawienia. Kliknij koniec aby zapisać ustawienia. Kliknij koniec aby zapisać ustawienia. Krok 4

Rejestrowanie w urządzeniu 5.3

• System jest zalogowany domyślnie po inicjalizacji urządzenia. Teraz można skonfigurować ustawienia systemu i obsłudze.

• Ta sekcja trwa rejestrowanie w kliencie IVSS na przykład. 

Pobierz pakiet instalacyjny IVSS. Krok 1

Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP, a następnie kliknij Wchodzić. Kliknij Kliknij przycisk Pobierz pobrać Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP, a następnie kliknij Wchodzić. Kliknij Kliknij przycisk Pobierz pobrać Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP, a następnie kliknij Wchodzić. Kliknij Kliknij przycisk Pobierz pobrać Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP, a następnie kliknij Wchodzić. Kliknij Kliknij przycisk Pobierz pobrać Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres IP, a następnie kliknij Wchodzić. Kliknij Kliknij przycisk Pobierz pobrać 

pakiet instalacyjny IVSS Client. Patrz figura 5-7.
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logowanie Web interfejs Rysunku 5-7

Kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny IVSS i zainstalować go według zawiadomienia interfejsu. Krok 2

Po zakończeniu zostanie wyświetlony interfejs zakończenie. Patrz figura 5-8.

Rysunek 5-8 zakończeniu instalacji

Kliknij Biegać.Kliknij Biegać.Krok 3

1jest wyświetlony interfejs logowania w kroku. Patrz figura 5-9.

• Wyświetlacz System IVSS Client na pełnym ekranie domyślnie. Kliknij do 

wyświetlić kolumnę zadania. Wprowadź adres IP urządzenia, a następnie naciśnij Wchodzić lub wyświetlić kolumnę zadania. Wprowadź adres IP urządzenia, a następnie naciśnij Wchodzić lub wyświetlić kolumnę zadania. Wprowadź adres IP urządzenia, a następnie naciśnij Wchodzić lub 

Kliknij zalogować się. 
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Logowanie Rysunek 5-9

Wpisz nazwę użytkownika i hasło urządzenia. Krok 4

Kliknij Zaloguj sie.Kliknij Zaloguj sie.Krok 5

Dodawanie urządzeń zdalnych 5.4

Po inicjalizacji urządzenia zdalnego, można zobaczyć na żywo wideo z urządzenia zdalnego, zmień ustawienia urządzeń 

zdalnych, i tak dalej. 

• Urządzenie niezainicjowanego nie mogą być dodawane. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

• Ta sekcja zajmuje elegancki dodatek na przykład. 

Kliknij Lub kliknij na Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Urządzenie.na Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Urządzenie.na Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Urządzenie.na Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Urządzenie.Krok 1

 Urządzenie Interfejs jest wyświetlany.  Urządzenie Interfejs jest wyświetlany.  Urządzenie Interfejs jest wyświetlany. 

Kliknij lub Dodaj, a następnie wybierz Inteligentne Dodaj.lub Dodaj, a następnie wybierz Inteligentne Dodaj.lub Dodaj, a następnie wybierz Inteligentne Dodaj.lub Dodaj, a następnie wybierz Inteligentne Dodaj.Krok 2

The Inteligentne Add Interfejs jest wyświetlany. Kliknij Zacznij The Inteligentne Add Interfejs jest wyświetlany. Kliknij Zacznij The Inteligentne Add Interfejs jest wyświetlany. Kliknij Zacznij The Inteligentne Add Interfejs jest wyświetlany. Kliknij Zacznij 

szukać.Krok 3

System rozpocznie wyszukiwanie i wyświetla wynik. Patrz fig 5-10.

Kliknij Aby ustawić kryteria wyszukiwania. 
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urządzenie do zdalnego Rysunek 5-10

Wybierz zdalne urządzenie, a następnie kliknij Dodaj.Wybierz zdalne urządzenie, a następnie kliknij Dodaj.Krok 4

Aby dodać urządzenie zdalnego wielokrotnego kanału, wybierz kanał, który chcesz dodać. Kliknij Kontynuuj, aby Aby dodać urządzenie zdalnego wielokrotnego kanału, wybierz kanał, który chcesz dodać. Kliknij Kontynuuj, aby 

dodać lub Koniec.dodać lub Koniec.dodać lub Koniec.Krok 5
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6 Inteligentna obsługa 6 Inteligentna obsługa 

AI jest wykrywanie i analizowanie procesu wideo i podejmuje najważniejsze informacje, porównać najważniejsze 

informacje z reguły wykrywania zadanej i wywoła alarm po wykryty zachowanie pasuje do reguły wykrywania. 

Urządzenie obsługuje AI przez aparat i AI przez urządzenie. 

• AI przez kamery: kamera obsługuje inteligentnego wykrywania, takie jak inteligentne IPC. Urządzenie IVSS musi wykryć i 

wyświetlić informacje inteligentnego alarmu ze zdalnego urządzenia i korzystać z urządzenia zdalnego, aby ustawić 

inteligentne wykrywanie i nagrać odtwarzanie.

• AI od urządzenia: kamera dostarcza tylko filmy i zrzuty, ale urządzenie IVSS wspiera inteligentne wykrywanie. 

Kiedy AI przez aparat jest włączony, pełna konfiguracja detekcji mądry na zdalnym urządzeniu. Zobacz zdalnego użytkownika urządzenie 

obsługi.

Włączanie AI plan 6.1

• Plan AI jest dostępna w wybranych modelach. 

• Interfejs może się różnić w odniesieniu do funkcji AI, a rzeczywisty interfejs będzie rozstrzygający. 

Kliknij Lub kliknij na interfejs ustawień, a następnie wybierz Zdarzenie.na interfejs ustawień, a następnie wybierz Zdarzenie.Krok 1

 Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany. Wybierz aparat w  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany. Wybierz aparat w  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany. Wybierz aparat w 

drzewie urządzeń w lewo.Krok 2

Wybierz AI Plan> AI Plan> Plan AI.Wybierz AI Plan> AI Plan> Plan AI.Krok 3

 AI Plan Interfejs jest wyświetlany.  AI Plan Interfejs jest wyświetlany.  AI Plan Interfejs jest wyświetlany. 

Gdy urządzenie zdalne PTZ zadany punkt dodano system konfiguruje funkcji wykrywania AI dla każdej 

ustalonej pozycji. Patrz figura 6-1.

Plan Al (1) Figura 6-1
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Kliknij w celu umożliwienia wykrywania planu AI. Ikona zmienia się ,Krok 4

Kliknij Zapisać.Kliknij Zapisać.Krok 5

Wykrywanie twarzy 6.2

Po skonfigurowaniu funkcji wykrywania twarzy oraz funkcja porównywania twarzy, urządzeń i procesów analizy obrazu 

wideo, wyodrębnić informacje twarz z filmu, i porównać je z obrazów twarzy w bazie danych nominalnej. 

Urządzenie uruchamia alarm, jeśli osiągnie podobieństwo lub przekroczy wyznaczony podobieństwo. 

Urządzenie obsługuje podgląd w czasie rzeczywistym, wykrywanie twarzy i informacji porównania twarz; wyszukiwanie i 

odtwarzanie wideo według cechy twarzy.

IVS i funkcja wykrywania twarzy nie może być włączone w tym samym czasie. 

6.2.1 Ustawienie Porównanie twarzy 

Operacja porównania twarz jest wyświetlany na rysunku 6-2. 

• Włącz planu AI gdy AI przez aparat jest używany. 

• Nie można wyszukiwać według obrazu, gdy używasz AI przez kamery i porównywania twarzy. 

Porównanie twarzy przepływ rys 6-2

Baza 6.2.2 Konfigurowanie twarzy 

Można utworzyć bazę danych twarz zachować twarz obrazu, a funkcja inteligentnego wykrywania może wywołać bazę twarz do 

przeprowadzenia porównania ludzką twarz, ludzkie wyszukiwanie twarzy i tak dalej. Dla nominalnej przepływu konfiguracji bazy 

danych, patrz figura 6-3.

Usuwanie bazy twarz Rysunek 6-3

6.2.2.1 Tworzenie bazy twarzy 

Tworzenie bazy danych ludzką twarz, aby uporządkować i zarządzać obrazów twarzy przesłane do urządzenia. 
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Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij , Wybierz Plik > Baza twarzy, następnie kliknij Stwórz., Wybierz Plik > Baza twarzy, następnie kliknij Stwórz., Wybierz Plik > Baza twarzy, następnie kliknij Stwórz., Wybierz Plik > Baza twarzy, następnie kliknij Stwórz., Wybierz Plik > Baza twarzy, następnie kliknij Stwórz.Krok 1

 Stwórz Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 6-4. Stwórz Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 6-4. Stwórz Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 6-4.

Tworzenie bazy danych twarz Rysunek 6-4

Zestaw Nazwa bazy danych twarz, następnie kliknij Rejestracja twarz lub Zapisz i zamknij.Zestaw Nazwa bazy danych twarz, następnie kliknij Rejestracja twarz lub Zapisz i zamknij.Zestaw Nazwa bazy danych twarz, następnie kliknij Rejestracja twarz lub Zapisz i zamknij.Zestaw Nazwa bazy danych twarz, następnie kliknij Rejestracja twarz lub Zapisz i zamknij.Zestaw Nazwa bazy danych twarz, następnie kliknij Rejestracja twarz lub Zapisz i zamknij.Zestaw Nazwa bazy danych twarz, następnie kliknij Rejestracja twarz lub Zapisz i zamknij.Krok 2

• Kliknij Rejestracja twarzy, a następnie dodać ludzką twarz na nowo utworzonej bazie ludzkiej. Patrz figura 6-5. Patrz „6.2.2.2 Kliknij Rejestracja twarzy, a następnie dodać ludzką twarz na nowo utworzonej bazie ludzkiej. Patrz figura 6-5. Patrz „6.2.2.2 Kliknij Rejestracja twarzy, a następnie dodać ludzką twarz na nowo utworzonej bazie ludzkiej. Patrz figura 6-5. Patrz „6.2.2.2 

Dodawanie obrazu twarzy” w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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Rejestr twarz Figura 6-5

• Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć bazę ludzką twarz bez żadnych danych. Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć bazę ludzką twarz bez żadnych danych. Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć bazę ludzką twarz bez żadnych danych. 

Po utworzeniu bazy danych twarzy, można przejść do Baza twarz interfejsu, aby zobaczyć nowo utworzonej Po utworzeniu bazy danych twarzy, można przejść do Baza twarz interfejsu, aby zobaczyć nowo utworzonej Po utworzeniu bazy danych twarzy, można przejść do Baza twarz interfejsu, aby zobaczyć nowo utworzonej 

bazy danych informacji twarz. Patrz figura 6-6 i 0.

Baza twarz Rysunek 6-6
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Tabela 6-1 Opis 

Nie. Opis Nie. Opis 

1 

Kliknij Stwórz stworzyć bazę twarzy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „6.2.2.1 Tworzenie bazy Face”. 2Kliknij Stwórz stworzyć bazę twarzy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „6.2.2.1 Tworzenie bazy Face”. 2Kliknij Stwórz stworzyć bazę twarzy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „6.2.2.1 Tworzenie bazy Face”. 2

Wybierz baz twarzy, a następnie kliknij Usunąć.Wybierz baz twarzy, a następnie kliknij Usunąć.

3 

Wyświetl numer i przestrzeni informacyjnej bazy danych twarzy. 

Nr: Przedstawiono procentowy stosunek dodanej ilości obrazu twarzy łącznie z dopuszczalnym •

ilość twarzy obrazu. Uwaga Urządzenie obsługuje maksymalne 300.000 obrazów twarzy. Powierzchnia: Stosunek 

procentowy ilości utworzonej bazy twarz do dopuszczalnego łącznie•

ilość danych nominalnej. stworzenie bazy danych twarz ludzka. Maksymalnie 50 baz danych.

4 Czek Wszystko, to jest wybranie wszystkich baz danych twarz. 5Czek Wszystko, to jest wybranie wszystkich baz danych twarz. 5Czek Wszystko, to jest wybranie wszystkich baz danych twarz. 5

Wyświetlić listę utworzonych baz danych. 

6 

Wyświetlanie stanu abstrakcyjne. 

Wyświetlacze twarz obraz bieżącej bazie danych, które nie powiodło się abstrakcyjne. 

6.2.2.2 Dodawanie obrazu twarzy 

Dodaj zdjęcia twarzy do utworzonej bazy danych twarzy w sposób ręczny dodatku, import wsadowym i wykrywania. 

Przygotowanie 

• Twarz zdjęcie zostało uzyskane, i spełnia następujące wymagania: 

Format obrazu jest .jpg. •

Rozmiar obrazu powinna być mniejsza niż lub równa 4 MB. •

Rozdzielczość wynosi od 100 × 100 do 6000 × 5000. •

• Uzyskano obraz twarzy i zapisaniu go w odpowiedniej ścieżce. 

Podczas pracy na lokalnym interfejsie zapisać obraz w urządzeniu pamięci masowej USB •

a następnie podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do urządzenia IVSS. Podczas pracy w sieci lub interfejsu 

IVSS, zapisać obraz na komputerze, w którym•

Web lub IVSS klient się znajduje. 

• Przed importem wsadowym wymienić obraz twarzy zgodnie z następującą zasadą: „Nazwa # SGender # BBirthday # 

NNation # PProvince # TIDtype # MIDnumber # AAddress.jpg” (takie jak „Tim # S1 # B20000101 # NCN # 

PZheJiang # T1 # M0000 # AAddress”). Imię obraz twarzy zgodnie z zasadą. Po udanym imporcie, system 

identyfikacji obrazu twarzy automatycznie. Szczegółowe informacje na temat nazewnictwa reguły, patrz instrukcja 

obsługi.

Eksploatacja Steps 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij , Wybierz Plik > Baza twarzy., Wybierz Plik > Baza twarzy., Wybierz Plik > Baza twarzy.Krok 1

Baza twarz Interfejs jest wyświetlany. Podwójne Baza twarz Interfejs jest wyświetlany. Podwójne 

kliknięcie w bazie twarz.Krok 2

Zostanie wyświetlony interfejs bazy danych twarz. Kliknij Batch Zostanie wyświetlony interfejs bazy danych twarz. Kliknij Batch 

importu.Krok 3
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 Batch importu Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 6-7. Batch importu Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 6-7. Batch importu Interfejs jest wyświetlany. Patrz figura 6-7.

Figura 6-7 partii importu

Import twarz obrazu. Krok 4

System obsługuje przesyłanie plików i folderów. Wybierz w zależności od rzeczywistych potrzeb. Kliknij DOBRZE.System obsługuje przesyłanie plików i folderów. Wybierz w zależności od rzeczywistych potrzeb. Kliknij DOBRZE.

Krok 5

Zostanie wyświetlony interfejs wynik import partii. Kliknij Kontynuuj, Zostanie wyświetlony interfejs wynik import partii. Kliknij Kontynuuj, 

aby dodać lub DOBRZE.aby dodać lub DOBRZE.aby dodać lub DOBRZE.Krok 6

Po dodaniu obrazu, w lewym dolnym rogu obrazu twarzy, znajduje się ikona 

, Oznacza to, że urządzenie jest stworzenie modułu. Patrz „6.2.2.3 ludzką twarzą do szczegółowego

Informacja. 

Figura 6-8 bazie twarz

6.2.2.3 Ludzka Twarz Streszczenie 

Ludzka twarz abstrahując jest abstrakcyjny odpowiednie informacje o obrazie twarzy i importu do bazy danych, a 

następnie stworzyć ludzka twarz wyposażony moduł. W ten sposób urządzenie może porównać ludzką twarz, a szukać 

ludzkiej twarzy.

• Im większa ilość obraz twarzy, tym razem już twarzą abstrahując trwa. 
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• Podczas procesu tworzenia abstrahowania, niektórzy inteligentne funkcje (takie jak ludzki porównaniu twarzy, szukaj 

ludzką twarz i tak dalej.) Są nieważne. Funkcje te stają się normalne po procesie abstrahowania jest zakończona.

• Gdy Przesłany obraz jest w połowie długości zdjęcie lub zdjęcie całego ciała, system automatycznie wybiera klatkę 

przesłanego obrazu i tylko obszar twarzy zostaną zachowane. 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij , Wybierz Plik> Baza twarzy., Wybierz Plik> Baza twarzy.Krok 1

Baza twarz Interfejs jest wyświetlany. Podwójne Baza twarz Interfejs jest wyświetlany. Podwójne 

kliknięcie w bazie twarz.Krok 2

wyświetlany jest interfejs bazy danych twarz. Patrz figura 6-9.

Baza danych twarz interfejs figurze 6-9

Wybierz obrazy twarzy, a następnie kliknij Abstrakcyjny.Wybierz obrazy twarzy, a następnie kliknij Abstrakcyjny.Krok 3

System wyskakuje okno z potwierdzeniem. 

• Kliknij Wszystko pole wyboru, można wybrać wszystkie obrazy twarzy w bieżącej bazie danych ludzkiej Kliknij Wszystko pole wyboru, można wybrać wszystkie obrazy twarzy w bieżącej bazie danych ludzkiej Kliknij Wszystko pole wyboru, można wybrać wszystkie obrazy twarzy w bieżącej bazie danych ludzkiej 

twarzy. 

• Jeśli istnieje zbyt wiele obrazów ludzkiej twarzy w bazie ludzkiej twarzy, kliknij 

Aby ustawić warunki wyszukiwania (takich jak imię i nazwisko, płeć, urodziny, kraju, województwa, 

typ ID, numer ID lub status abstrahowania), aby szybko odnaleźć ludzkie wizerunki twarzy. Kliknij Rozpocznij typ ID, numer ID lub status abstrahowania), aby szybko odnaleźć ludzkie wizerunki twarzy. Kliknij Rozpocznij 

Streszczenie.Krok 4

Urządzenie rozpoczyna tworzenie modułu. Patrz fig 6-10.

• Abstrahując jest udane, jeśli nie jest już w dolnym lewym rogu 

obraz twarzy. Abstrahując może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli obraz twarzy nie jest jasne, czy nie

zawierać pełną informację i pojawia się w dolnym lewym rogu 

obraz twarzy. 

• Gdy Przesłany obraz jest w połowie długości zdjęcie lub zdjęcie całego ciała, system automatycznie 

wybiera klatkę przesłanego obrazu i tylko obszar twarzy zostaną zachowane. 

Streszczenie wynik Rysunek 6-10
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6.2.3 Konfiguracja wykrywania twarzy 

Konfiguracja reguła alarm detekcji twarzy. 

Kliknij lub kliknij w Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Zdarzenie.w Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Zdarzenie.w Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Zdarzenie.w Oprawa interfejsu, a następnie wybierz Zdarzenie.Krok 1

 Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany.  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany.  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany. 

Wybierz zdalne urządzenie w drzewie urządzeń w lewo. Krok 2

Wybierz AI Plan > Wykrywanie twarzy.Wybierz AI Plan > Wykrywanie twarzy.Wybierz AI Plan > Wykrywanie twarzy.Krok 3

Zostanie wyświetlony interfejs wykrywania twarzy. Patrz fig 6-11.

Wykrywanie twarzy figura 6-11

Kliknij AI AI przez kamery lub przez urządzenie, a następnie kliknij aby umożliwić inteligentną funkcję. Krok 4

AI przez aparat obsługuje funkcję twarzy ROI. Po włączeniu funkcji twarzy ROI, system wyświetla 

wzmocniona strefa ludzkiej twarzy w oknie nadzoru. Ustaw obszar detekcji.

Krok 5

Obsługuje tylko do zadanej wielkości minimalnej i maksymalnej wielkości. 

1) Kliknij , i zestaw obszar detekcji w oknie nadzoru. Patrz Rysunek 6-12.



Inteligentny Obsługa 27 

Powierzchnia Rysunek 6-12

• Nacisnij i przytrzymaj lub białe kropki na wykrycie strefie ramy, i przeciągnięcie do regulacji 

jego zakres. 

• Kliknij lub zestaw do wykrywania ludzkiej twarzy wielkości minimum lub maksimum 

rozmiar. System uruchamia alarm po wykrytym wielkości ludzka jest nie większy niż rozmiar 

maksymalnej lub mniejsze od wielkości minimalnej.

• Wybierz strefę ruchu wykrywa Ci narysowałem. Kliknij usunąć strefę. 

2) Kliknij aby zakończyć ustawienia. 

Kliknij Czas wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. Kliknij Czas wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. Kliknij Czas wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. Krok 6

Po okresie ramienia ustawienie wyzwalacze systemu odpowiadającego działania, gdy jest to alarm wykrywania ruchu w 

określonym okresie. Kliknij Akcja Aby ustawić działania alarmu. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe określonym okresie. Kliknij Akcja Aby ustawić działania alarmu. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe określonym okresie. Kliknij Akcja Aby ustawić działania alarmu. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe 

informacje.Krok 7

Kliknij Zapisać.Kliknij Zapisać.Krok 8

6.2.4 Konfigurowanie rozpoznawania twarzy 

Można skonfigurować reguły porównywania twarzy. System porównuje wykryty obraz twarzy z twarzy w bazie danych 

obrazu twarzy i uruchamia alarm, gdy jest zgodny wynik do reguły porównania.

Wykrywanie twarzy zostaje włączona, gdy AI przez urządzenie jest używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „6.2.3 Konfiguracja wykrywania 

twarzy”.

Kliknij Lub kliknij na interfejs ustawień, a następnie wybierz Zdarzenie.na interfejs ustawień, a następnie wybierz Zdarzenie.Krok 1

 Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany.  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany.  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany. 
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Wybierz zdalne urządzenie w drzewie urządzeń w lewo. Krok 2

Wybierz AI Plan > Rozpoznawanie twarzy.Wybierz AI Plan > Rozpoznawanie twarzy.Wybierz AI Plan > Rozpoznawanie twarzy.Krok 3

Rozpoznawanie twarzy Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-13.Rozpoznawanie twarzy Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-13.

Rozpoznawanie twarzy figura 6-13

Kliknij AI przez Camera lub Al od urządzenia, a następnie kliknij przycisk Kliknij AI przez Camera lub Al od urządzenia, a następnie kliknij przycisk Kliknij AI przez Camera lub Al od urządzenia, a następnie kliknij przycisk Kliknij AI przez Camera lub Al od urządzenia, a następnie kliknij przycisk Kliknij AI przez Camera lub Al od urządzenia, a następnie kliknij przycisk aby umożliwić inteligentny Krok 4

funkcjonować. Kliknij Czas wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. funkcjonować. Kliknij Czas wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. funkcjonować. Kliknij Czas wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. 

Krok 5

Po ustawieniu okresu wdrażania, system uruchamia akcje, gdy jest alarm detekcji ruchu w określonym terminie. 

Ustaw tryb obcy.

Krok 6

Jest włączyć tryb obcy. Po podobieństwo porównanie twarz jest mniejsza niż określona wartość, urządzenie 

uruchamia alarm.

1) Kliknij aby włączyć tryb obcy. 

 Tryb sterowania obcy Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-14. Tryb sterowania obcy Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-14. Tryb sterowania obcy Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-14.

Tryb sterowania obcy figura 6-14

2) Ustaw parametry. Szczegółowe informacje można znaleźć w Tabeli 6-2.

Tabela 6-2 Opis tryb sterowania Inaczej 

Parametr Opis 

reguła alarmu AI 

Kliknij Aby ustawić alarm reguł skrzynki koloru. 

Pokaż panel cecha Sprawdź 

aby włączyć funkcję PANEL. System wyświetla obcy

Panel po wystąpieniu alarmu. 

3) Kliknij działania Aby ustawić działań alarmowych. Odnoszą się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych3) Kliknij działania Aby ustawić działań alarmowych. Odnoszą się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych3) Kliknij działania Aby ustawić działań alarmowych. Odnoszą się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych

Informacja. 
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Zestaw wyzwalane bazy twarzy. Krok 7

• Przed użyciem AI według funkcji aparatu, przejdź do zdalnego urządzenia, aby ustawić bazy twarzy. Na interfejsie 

IVSS ustaw zdarzenie alarmowe.

• Powtórz krok, aby wyzwolić kilka baz danych ludzkich w tym samym czasie. 

1) Kliknij Associate Database twarzy, a następnie wybierz wywołane ludzką twarz 1) Kliknij Associate Database twarzy, a następnie wybierz wywołane ludzką twarz 1) Kliknij Associate Database twarzy, a następnie wybierz wywołane ludzką twarz 

Baza danych. 

wyświetlany jest interfejs konfiguracyjny bazy danych twarz. Patrz fig 6-15.

Konfiguracja bazy danych twarz figura 6-15

2) Ustaw parametry. Szczegółowe informacje można znaleźć w Tabeli 6-3.

Opis tabeli 6-3 konfiguracji 

Parametr Opis 

Podobny 

To ustawienie podobieństwo ludzkiej twarzy. 

System porównuje ludzką twarz z obrazem na bazie twarzy system wyzwala alarm po progu osiągnie 

podobieństwo ty tu ustawić. 

reguła alarmu AI Kliknij 

Aby ustawić alarm reguł skrzynki koloru. 

Pokaż panel cecha 

Kliknij aby włączyć funkcję PANEL. system wyświetla funkcje panelu

gdy wystąpi alarm. 

3) Kliknij działania Aby ustawić działań alarmowych. Odnoszą się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych3) Kliknij działania Aby ustawić działań alarmowych. Odnoszą się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych3) Kliknij działania Aby ustawić działań alarmowych. Odnoszą się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółowych

Informacja. Kliknij Zapisać.Informacja. Kliknij Zapisać.

Krok 8

6.2.5 Widok w czasie rzeczywistym 

Można zobaczyć w czasie rzeczywistym rozpoznawania twarzy i porównywania obrazów ludzkich twarzy. 

6.2.5.1 Ustawienie AI wyświetlacza 

Można skonfigurować reguły wyświetlania wyników detekcji AI. 

Przed użyciem tej funkcji, należy upewnić się, że widok został utworzony. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe 

informacje.

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij i wybierz Twarz patka. i wybierz Twarz patka. i wybierz Twarz patka. Krok 1

 Twarz Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-16. Twarz Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-16. Twarz Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-16.
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Twarz figura 6-16

Włączyć Pokaż Tracking Box i Funkcje Panelu i wybierz cecha (y) chcesz Włączyć Pokaż Tracking Box i Funkcje Panelu i wybierz cecha (y) chcesz Włączyć Pokaż Tracking Box i Funkcje Panelu i wybierz cecha (y) chcesz Włączyć Pokaż Tracking Box i Funkcje Panelu i wybierz cecha (y) chcesz Włączyć Pokaż Tracking Box i Funkcje Panelu i wybierz cecha (y) chcesz Krok 2

pokaz. Kliknij dobrze aby zapisać konfigurację. pokaz. Kliknij dobrze aby zapisać konfigurację. pokaz. Kliknij dobrze aby zapisać konfigurację. 

Krok 3

6.2.5.2 żywo 

Przejdź do Relacja na żywo interfejs, przeglądanie włączyć urządzenie wyświetla obejrzeć film. Patrz fig 6-17.Przejdź do Relacja na żywo interfejs, przeglądanie włączyć urządzenie wyświetla obejrzeć film. Patrz fig 6-17.Przejdź do Relacja na żywo interfejs, przeglądanie włączyć urządzenie wyświetla obejrzeć film. Patrz fig 6-17.

• Widoku okna wyświetla aktualnie wykrywane pole reguły twarz. 

• Prawe boczne wyświetlacze wyposażony panel. 

Podczas wykrywania twarzy, posiada panel wyświetla czas wykrywalności, wykryta twarz •

Obraz i funkcja. 

Podczas porównywania twarzy, posiada panel wyświetla czas wykrywalności, wykryta twarz •

wizerunek, obraz twarzy w bazie danych, wynik porównania i nazwa bazy danych. Po ustawieniu trybu obcy, 

gdy wykryte rozbieżności twarz obrazu twarzy obraz w bazie danych, posiada panel będzie miał Nieznajomy etykietka. gdy wykryte rozbieżności twarz obrazu twarzy obraz w bazie danych, posiada panel będzie miał Nieznajomy etykietka. gdy wykryte rozbieżności twarz obrazu twarzy obraz w bazie danych, posiada panel będzie miał Nieznajomy etykietka. 
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Relacja na żywo figura 6-17

6.2.5.3 Całkowita nominalna 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij , Zostanie wyświetlony panel wykrywanie twarzy. Na tym interfejsie można

Widok wykrywanie twarzy i porównanie obrazu, dodawanie obrazu twarzy na bazie twarzy, odtwarzać filmy i ich eksport. 

Patrz fig 6-18.

wykrywanie obrazu figura 6-18

6.2.6 Wyszukiwanie twarzy 

Szukaj informacji wykrywania twarzy, w tym wykrywanie twarzy obrazu, zapis i funkcje. Szukaj według zapisu i obrazu.

6.2.6.1 Wyszukiwanie przez atrybut 

Ustaw typ zdarzenia i atrybut, aby szukać wykwalifikowanego informacje twarzy. 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , Wybierz AI Szukaj> Wyszukiwanie wg twarzy> wg , Wybierz AI Szukaj> Wyszukiwanie wg twarzy> wg Krok 1

Atrybut. przez atrybut Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-19.Atrybut. przez atrybut Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-19.
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Wyszukiwanie według atrybutu Rysunek 6-19

Wybierz zdalne urządzenie i ustaw typ zdarzenia, atrybut twarz i czas. Krok 2

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 3

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w panelu. Patrz fig 6-20.

Wynik wyszukiwania figura 6-20

Kliknij panel. Zostaną wyświetlone ikony obsługi. Patrz fig 6-21. W przypadku operacji z ikon, patrz Tabela 6-4.

Ikona figura 6-21

Tabela 6-4 Wyszukiwanie obrazem 



Inteligentna działania 33 

Ikona Operacja Ikona Operacja 

Wybierz jeden po drugim: kliknij panel lub przesunąć kursor na panelu, a następnie kliknij •

wybierz panel. oznacza to, że została wybrana. 

Batch wybrać: Sprawdź Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele w interfejsie. Batch wybrać: Sprawdź Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele w interfejsie. Batch wybrać: Sprawdź Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele w interfejsie. •

Kliknij aby dodać zdjęcie do bazy twarzy. 

Kliknij lub kliknij dwukrotnie panel, system zaczyna odtwarzać nagrane filmy 

(Około 20 lat). 

Kliknij lub wybierz okienko i kliknij eksportować obrazy, filmy i Excel 

wyznaczona ścieżka przechowywania. 

Po ustawieniu alarmu powiązania migawkę, podczas eksportowania obrazów, eksport system wykrył obrazów i zdjęć 

panoramicznych w czasie migawki. 

6.2.6.2 Wyszukiwanie obrazem 

Jest przesyłanie obrazu twarzy, a następnie porównać z ludzką twarzą w pliku zapisu. Urządzenie można filtrować plik 

nagrania, w którym ludzkie podobieństwo twarzy osiągnęło próg.

Urządzenie obsługuje do korzystania z obrazu twarzy na bazie twarzy lub lokalnej twarzy. 

• Podczas korzystania z bazy danych obrazów twarzy, aby szukać, zapewnienie bazy danych twarzą został skonfigurowany. Patrz „6.2.2 

Konfiguracja twarzy Database” w celu uzyskania szczegółowych informacji.

• Jeśli chcesz korzystać z lokalnych obrazów, trzeba uzyskać obraz twarzy i zapisaniu go w odpowiedniej ścieżce. 

Podczas pracy na lokalnym interfejsie zapisać obraz w urządzeniu pamięci masowej USB •

a następnie podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do IVSS. 

Podczas pracy w sieci lub interfejsu IVSS, zapisać obraz na komputerze, w którym •

Web lub IVSS klient się znajduje. 

6.2.6.2.1 Device Search 

Przesyłanie obrazu twarzy, porównać go z wynikiem wykrywania twarzy zdalnego urządzenia i znaleźć informacje wykrywania twarzy, która 

spełnia nastawioną podobieństwo. 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu., Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu., Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu., Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu.Krok 1

 przez: Image Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-22. przez: Image Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-22. przez: Image Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-22.
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Wyszukiwanie obrazem figura 6-22

Kliknij Urządzenie patka. Kliknij Urządzenie patka. Kliknij Urządzenie patka. Krok 2

Przesyłanie obrazu twarzy. Krok 3

Urządzenie obsługuje przesłać maksymalnie 50 zdjęć twarzy. obsługuje urządzenia wybierz maksymalne zdjęć 10 

twarzy w jednym czasie.

• Przesłać obraz z bazy danych obrazu twarzy, aby szukać odpowiadającego twarz. 

1) Przenoszenie myszy i wybierz Twarz DB.i wybierz Twarz DB.

The Wybierz zdjęcie z twarzy DB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-23.The Wybierz zdjęcie z twarzy DB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-23.The Wybierz zdjęcie z twarzy DB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-23.
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Wybierz zdjęcie z twarzy DB figura 6-23

2) Wybierz Baza twarz, a następnie ustawić kryteria wyszukiwania. 

• Jeśli istnieje zbyt wiele obrazów twarzy na bazie danych, zestaw nazwisko, płeć do filtra. 

• Kliknij aby ustawić numer ID wyszukiwania. 

3) Kliknij Pytanie.3) Kliknij Pytanie.

urządzenie wyświetla poszukiwany obrazów twarzy. 

4) Wybierz obraz twarzy. 

Wybrany obraz twarzy jest wyświetlana na Wybrany Zdjęcia po prawej stronie. Wybrany obraz twarzy jest wyświetlana na Wybrany Zdjęcia po prawej stronie. Wybrany obraz twarzy jest wyświetlana na Wybrany Zdjęcia po prawej stronie. 

5) Kliknij dobrze przesyłanie obrazu twarzy. 5) Kliknij dobrze przesyłanie obrazu twarzy. 5) Kliknij dobrze przesyłanie obrazu twarzy. 

• Lokalny obraz: Dodaj zdjęcia z lokalnego komputera lub innego urządzenia pamięci masowej USB. 

1) Przenoszenie myszy i wybierz Lokalny.i wybierz Lokalny.

2) Wybierz twarz zdjęcie, które chcesz przesłać. 

Można wybrać kilka obrazów twarzy jednocześnie. 

3) Kliknij dobrze przesyłanie obrazu twarzy. 3) Kliknij dobrze przesyłanie obrazu twarzy. 3) Kliknij dobrze przesyłanie obrazu twarzy. 

Po przesłaniu zdjęć, urządzenie wyświetla obrazy twarzy w lewym górnym rogu. Najnowsze 10 zdjęć są 

zaznaczone. Patrz fig 6-24.
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obrazem figura 6-24

• Gdy Przesłany obraz jest w połowie długości zdjęcie lub zdjęcie całego ciała, system automatycznie 

wybiera klatkę przesłanego obrazu i tylko obszar twarzy zostaną zachowane. 

• Gdy istnieje wiele twarze w przesłanym obrazów, system 

automatycznie rozpoznaje twarze na obrazach i przesyła wiele obrazów twarzy w zależności od liczby 

rozpoznanych twarzy. 

• Urządzenie obsługuje wybrać maksymalnie 10 obrazów twarzy. 

• Kliknij Anuluj anulować wszystkie zaznaczone obrazy twarzy. Kliknij Anuluj anulować wszystkie zaznaczone obrazy twarzy. Kliknij Anuluj anulować wszystkie zaznaczone obrazy twarzy. 

• Wybierz Tylko wybrani, urządzenie wyświetla tylko zaznaczone obrazy ludzkiej twarzy. Wybierz Tylko wybrani, urządzenie wyświetla tylko zaznaczone obrazy ludzkiej twarzy. Wybierz Tylko wybrani, urządzenie wyświetla tylko zaznaczone obrazy ludzkiej twarzy. 

• Kliknij Jasny aby usunąć wszystkie załadowane zdjęcia twarzy. Kliknij Jasny aby usunąć wszystkie załadowane zdjęcia twarzy. Kliknij Jasny aby usunąć wszystkie załadowane zdjęcia twarzy. 

Trzymaj się i przeciągnij aby ustawić podobieństwa ludzkiej twarzy. Jest to 80% domyślnie.Krok 4

Wybierz zdalne urządzenie na liście urządzeń, a następnie ustawić okres pliku rekord. Krok 5

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 6

wyświetlany jest wynik. Patrz figura 6-25 i Tabela 6-5.
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Pytanie figura 6-25

Tabela 6-5 Opis urządzenia wyszukiwania 

Nie. Opis Nie. Opis 

1 

Wyświetla wybrane obrazy twarzy. Liczba w prawym dolnym rogu obrazu twarzy jest wyświetlanie poszukiwany ilość 

zdjęć. Kliknij jedno zdjęcie, by zobaczyć swój wynik zapytania.

2 

To jest ustalenie kryteriów filtrowania. Można szybko wyszukać żądany obraz według cech twarzy.

3 

Wyświetla poszukiwanej listy harmonogramu. 

Kliknij datę, można wyświetlić listę obrazu na bieżącą datę w prawym panelu. 4

Wyświetla poszukiwanej panel twarzy, w tym twarzy obrazu, atrybut fabularnego i podobieństwa. 

Operacja 

Po zapytaniu, można odtwarzać pliki wideo i eksport. Patrz Tabela 6-6 celu uzyskania szczegółowych informacji.

Tabela 6-6 Urządzenie operacja wyszukiwania 

Ikona Operacja 

Wybierz panel 

Wybierz jeden po drugim: kliknij panel lub przesuń kursor myszy na panel. Kliknij•

wybierz panel. oznacza to, że została wybrana.

Batch wybrać: Kliknij Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. Batch wybrać: Kliknij Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. Batch wybrać: Kliknij Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. •

Odtwarzanie 

nagrane wideo Dwukrotnie kliknij panel odtwarzać nagrania wideo (około 20s). nagrane wideo Dwukrotnie kliknij panel odtwarzać nagrania wideo (około 20s). 
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Ikona Operacja 

plik eksportu 

Przesuń kursor myszy na panelu i kliknij , lub kliknij panel i kliknij do 

zdjęcia, filmy i eksportu Excel do wyznaczonej ścieżki pamięci. Patrz „6.4 IVS” aby uzyskać szczegółowe 

informacje.

Po ustawieniu alarmu powiązania migawkę, podczas eksportowania obrazów, eksport system wykrył obrazów i 

zdjęć panoramicznych w czasie migawki. 

6.2.6.2.2 Wyszukany twarzy Database 

Przesyłanie obrazu twarzy, porównać go z obrazem twarzy w bazie twarzy i odnaleźć obraz twarzy, który spełnia nastawioną 

podobieństwo. 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij , Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu> , Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu> , Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu> , Wybierz AI Szukaj > Wyszukiwanie według twarzy > Według obrazu> Krok 1

FaceDB.

 FaceDB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-26. FaceDB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-26. FaceDB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-26.

baza twarz figura 6-26

Przesyłanie obrazu twarzy. Patrz „6.2.6.2.1 Device Search kroku 3” dla szczegółowyKrok 2

Informacja. 

Trzymaj się i przeciągnij aby ustawić podobieństwa ludzkiej twarzy. Jest to 80% domyślnie.Krok 3

Wybierz bazę danych twarzy. Krok 4

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 5

wyświetlany jest wynik. Patrz figura 6-27 i Tabela 6-7.
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Wynik figura 6-27

Tabela 6-7 Opis 

Nie. Opis Nie. Opis 

1 

Wyświetla wybrane obrazy twarzy. Liczba w prawym dolnym rogu obrazu twarzy jest wyświetlanie poszukiwany ilość 

zdjęć. Kliknij jedno zdjęcie, by zobaczyć swój wynik zapytania.

2 

Wyświetla poszukiwanej listy harmonogramu. 

Kliknij datę, można wyświetlić listę obrazu na bieżącą datę w prawym panelu. 3

Wyświetla poszukiwanej panel twarzy, w tym obrazu twarzy, informacji i podobieństwa. 

Operacja 

Działania obejmują wybierz panel oraz plik eksportu. Patrz Tabela 6-8.

operacji na bazie danych tabeli 6-8 twarzy 

Nazwa Operacja 

Wybierz 

panel 

Wybierz jeden po drugim: kliknij panel lub przesuń kursor myszy na panel. Kliknij•

to select the panel. oznacza to, że została wybrana. 

Batch wybierz: Wybierz Wszystko pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. Batch wybierz: Wybierz Wszystko pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. Batch wybierz: Wybierz Wszystko pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. •

Plik eksportu Kliknij panel i kliknij 

eksportować obrazy do wyznaczonej ścieżki pamięci. Odnosić się

do 6,4 „IVS” aby uzyskać szczegółowe informacje. 

wideo Structuring 6.3

Z strukturyzacji wideo IVSS wykrywa, rozpoznaje i wyciąg wyposażony z ludzkiego ciała, twarzy, pojazdem silnikowym 

oraz pojazdy silnikowe. Na przykład, funkcje, takie jak płeć, wiek, a top kolor może być pozyskiwany z człowiekiem, a 

następnie można szukać pewną ludzką twarz lub skonfigurować alarm z tych funkcji.
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6.3.1 Włączanie AI plan 

Musisz włączyć planu AI gdy AI przez aparat jest używany. Patrz „6.1 Włączanie AI Planu”, aby włączyć funkcję AI 

wykrycia.

6.3.2 Konfiguracja wideo Structuring 

Po włączeniu i skonfigurowaniu strukturyzacji wideo IVSS można połączyć tylko aktualnego urządzenia zdalnego do robienia 

zdjęć, gdy jest wyzwalany alarm. 

Ta sekcja zajmuje AI przez urządzenie do przykładu. AI przez aparat obsługuje tylko funkcję wykrywania i umożliwia ustawienie 

czasu wdrażania.

Kliknij lub , a następnie wybierz ZDARZENIE.a następnie wybierz ZDARZENIE.Krok 1

 ZDARZENIE Interfejs jest wyświetlany.  ZDARZENIE Interfejs jest wyświetlany.  ZDARZENIE Interfejs jest wyświetlany. 

Wybierz urządzenie z drzewa urządzeń po lewej stronie. Krok 2

Wybierz AI Plan> Video Structuring> AI od urządzenia.Wybierz AI Plan> Video Structuring> AI od urządzenia.Krok 3

 Al od urządzenia Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-28. Al od urządzenia Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-28. Al od urządzenia Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-28.

AI od urządzenia figura 6-28

Kliknij obok Funkcja wektorowa Extraction w celu umożliwienia wydobywania cech, to IVSS obok Funkcja wektorowa Extraction w celu umożliwienia wydobywania cech, to IVSS obok Funkcja wektorowa Extraction w celu umożliwienia wydobywania cech, to IVSS Krok 4

można wyodrębnić cechy twarzy i ludzi, takich jak płeć, wiek i górnej koloru. 

ekstrakcja wektor funkcja jest dostępna tylko po Człowiek Detekcja jest włączona. ekstrakcja wektor funkcja jest dostępna tylko po Człowiek Detekcja jest włączona. ekstrakcja wektor funkcja jest dostępna tylko po Człowiek Detekcja jest włączona. 

Wybierz cel detekcji. Krok 5

• Ludzie: Kliknij obok włączone aby umożliwić wykrywanie ludzi. Wykrywanie twarzyobok włączone aby umożliwić wykrywanie ludzi. Wykrywanie twarzyobok włączone aby umożliwić wykrywanie ludzi. Wykrywanie twarzy

mogą być również włączone w tym samym czasie. 

• Pojazd: kliknij odpowiadający aby umożliwić wykrycie pojazdu. 



Inteligentny Obsługa 41 

• Non-Motor Vehicle: kliknij odpowiadający umożliwienie pojazdy silnikowego 

wykrycie. 

Kliknij (Ikona zmienia się na ) , Następnie można skonfigurować obszar wykrywania (pomarańczowy) Krok 6

w obrazie wideo. Patrz fig 6-29.

• Kliknij dowolną białą kropkę na ramie, a zmiany kropki , Opór aby wyregulować 

obszar detekcji. 

Kliknij narysować wykluczone obszar, który nie zostanie wykryty. IVSS nie

wykryć cel w wyłączonego obszaru. 

• Do 4 obszarów wyłączonych można wyciągnąć. 

• Aby usunąć wykluczony obszar, wybierz obszar, a następnie kliknij ,

• Kliknij lub ustawić wielkość minimalną lub maksymalną wielkość celu wykrywania. 

Alarm zostanie uruchomiony, gdy rozmiar jest w celu wykrywania i minimum 

maksymalne rozmiary. 

obszar wykrywaniafigura 6-29

Kliknij Czas wdrażania lista rozwijana, aby wybrać harmonogram. Kliknij Czas wdrażania lista rozwijana, aby wybrać harmonogram. Kliknij Czas wdrażania lista rozwijana, aby wybrać harmonogram. Krok 7

IVSS łączy zdarzenia alarmowego, gdy alarm jest uruchamiany zgodnie z harmonogramem skonfigurowanym. 

• Kliknij Dodaj Schedule aby dodać nowy harmonogram harmonogram jeśli nie jest dodawana lub istniejąca Kliknij Dodaj Schedule aby dodać nowy harmonogram harmonogram jeśli nie jest dodawana lub istniejąca Kliknij Dodaj Schedule aby dodać nowy harmonogram harmonogram jeśli nie jest dodawana lub istniejąca 

Harmonogram nie spełnia wymagań. 

• Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegóły harmonogramu. Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegóły harmonogramu. Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegóły harmonogramu. 

Kliknij Zapisać.Kliknij Zapisać.Krok 8
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6.3.3 żywo 

Można zobaczyć wykryte cechy i właściwości twarzy, ludzi, samochodów i pojazdy silnikowe na RELACJA NA Można zobaczyć wykryte cechy i właściwości twarzy, ludzi, samochodów i pojazdy silnikowe na RELACJA NA 

ŻYWO berło. ŻYWO berło. 

6.3.3.1 Ustawienie AI wyświetlacza 

Można ustawić cechy i właściwości, które mają być wyświetlane na obrazie w czasie rzeczywistym z RELACJA NA ŻYWO berło. Można ustawić cechy i właściwości, które mają być wyświetlane na obrazie w czasie rzeczywistym z RELACJA NA ŻYWO berło. Można ustawić cechy i właściwości, które mają być wyświetlane na obrazie w czasie rzeczywistym z RELACJA NA ŻYWO berło. 

Przed ustawieniem funkcji i właściwości, trzeba utworzyć widok przez dodanie kamery do widoku, dzięki czemu można 

sprawdzić, wideo i zdjęcia zrobione przez kamery. 

Wybierz widok z Na żywo> Widok> Zobacz Grupę.Wybierz widok z Na żywo> Widok> Zobacz Grupę.Krok 1

Kliknij na dolnej stronie RELACJA NA ŻYWO interfejsu, a następnie wybierz Ludzki, Pojazd lub na dolnej stronie RELACJA NA ŻYWO interfejsu, a następnie wybierz Ludzki, Pojazd lub na dolnej stronie RELACJA NA ŻYWO interfejsu, a następnie wybierz Ludzki, Pojazd lub na dolnej stronie RELACJA NA ŻYWO interfejsu, a następnie wybierz Ludzki, Pojazd lub na dolnej stronie RELACJA NA ŻYWO interfejsu, a następnie wybierz Ludzki, Pojazd lub Krok 2

Dla pojazdów silnikowych. Patrz fig 6-30. Dla pojazdów silnikowych. Patrz fig 6-30. 

Postać trwa Człowiek na przykład. Interfejs jest tylko dla odniesienia, a rzeczywisty interfejs będzie Postać trwa Człowiek na przykład. Interfejs jest tylko dla odniesienia, a rzeczywisty interfejs będzie Postać trwa Człowiek na przykład. Interfejs jest tylko dla odniesienia, a rzeczywisty interfejs będzie 

rozstrzygający.

Człowiek figura 6-30

Kliknij obok Pokaż Tracking Box, następnie okno śledzenia jest wyświetlany w filmie obok Pokaż Tracking Box, następnie okno śledzenia jest wyświetlany w filmie obok Pokaż Tracking Box, następnie okno śledzenia jest wyświetlany w filmie Krok 3

gdy docelowa, która spełnia warunki filtrowania jest wykrywane. 

Konfiguracja panelu cecha. Krok 4

4) Kliknij obok Funkcje panelu aby włączyć panel funkcji. obok Funkcje panelu aby włączyć panel funkcji. obok Funkcje panelu aby włączyć panel funkcji. 
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Panel właściwości jest wyświetlana po prawej stronie obrazu, gdy zostanie wykryty cel, który spełnia 

warunki filtrowania. 

5) Wybierz cel, który chcesz wykryć. Można wybrać jedną z twarzy, człowieka, pojazd,

i silnika dla pojazdów. 

6) (Opcjonalnie) Przeciągnij aby ustawić przezroczystość panelu. Im wyższa wartość, tym

bardziej przezroczysty panel. 

7) (Opcjonalnie) Wybierz funkcje mają być wyświetlane na panelu. 

• mogą być wyświetlane maksymalnie 4 funkcje. 

• 4 funkcje są domyślnie zaznaczone. Aby wybrać inną funkcję, kliknij

wybraniu funkcji, aby go anulować, a następnie kliknij funkcję mają być wyświetlane. 

Kliknij DOBRZE.Kliknij DOBRZE.Krok 5

6.3.3.2 Zobacz czasie rzeczywistym 

Można zobaczyć wykryte cechy i właściwości twarzy, ludzi, samochodów i pojazdy silnikowe w obrazie w czasie 

rzeczywistym. 

Na RELACJA NA ŻYWO Interfejs wybierz view from Group, a obraz wideo z widoku zostaną wyświetlone. Patrz fig 6-31.Na RELACJA NA ŻYWO Interfejs wybierz view from Group, a obraz wideo z widoku zostaną wyświetlone. Patrz fig 6-31.Na RELACJA NA ŻYWO Interfejs wybierz view from Group, a obraz wideo z widoku zostaną wyświetlone. Patrz fig 6-31.

• pudełko reguła jest wyświetlana w czasie rzeczywistym w obrazie wideo. Różne cele detekcji

odpowiadają różne kolory polu regułę, a rzeczywisty interfejs będzie rozstrzygający. 

• Funkcje panele są wyświetlane po prawej stronie obrazu. 

Relacja na żywo figura 6-31

Przesuń kursor na panelu funkcji i wyświetlane są ikony. Patrz rysunek fig 6-32 lub 6-33.
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Ikony (wykrywanie pojazdu) figura 6-32

Ikony (z detekcja) figura 6-33

• Kliknij dodanie informacji do bazy płyty płyty. 

• Kliknij , lub kliknij dwukrotnie wykrytą zdjęcie, aby odtworzyć zapis wideo (10 s przed 

i po chwili snapshot). 

• Kliknij eksportować obrazy, filmy i Excel do wyznaczonej ścieżki pamięci. 

6.3.3.3 statystyki wykrywalności 

Można zobaczyć cechy i właściwości wykrytego ludzkiego ciała, twarzy, pojazdem silnikowym i pojazdy silnikowe. 

6.3.3.3.1 Human 

Można zobaczyć cechy i właściwości wykrytego ludzkiego ciała i twarzy. 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij The LUDZIE RAZEM Interfejs jest wyświetlany. The LUDZIE RAZEM Interfejs jest wyświetlany. The LUDZIE RAZEM Interfejs jest wyświetlany. 

Kliknij , a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. Informacje o a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. Informacje o a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. Informacje o a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. Informacje o a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. Informacje o 

wyświetlany jest wykrywany i ludzka twarz. Patrz fig 6-34.
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wykrywanie ludzki figura 6-34

Przesuń kursor na panelu, a wyświetlane są następujące ikony: 

• Kliknij ją, aby dodać obraz twarzy na bazie twarzy. 

Ta funkcja jest dostępna po zarejestrowaniu obrazu twarzy. 

• Kliknij go, lub kliknij dwukrotnie wykrytą obrazek, aby odtworzyć zapis wideo (10 s przed i 

po czasie migawki). 

• Kliknij go, aby wyeksportować zapis wideo określony Zapisz ścieżki (PC lub urządzenia pamięci masowej USB). 

Jeśli sklep zapis wideo do urządzenia pamięci masowej USB, upewnij się, że urządzenie jest podłączone. 

6.3.3.3.2 Motor Vehicle 

Można zobaczyć cechy i właściwości wykrytych pojazdów silnikowych. 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij The POJAZD RAZEM Interfejs jest wyświetlany. The POJAZD RAZEM Interfejs jest wyświetlany. The POJAZD RAZEM Interfejs jest wyświetlany. 

Kliknij , a następnie wybierz Rozpoznawanie pojazdów, informacje o wykrytych pojazdów jest a następnie wybierz Rozpoznawanie pojazdów, informacje o wykrytych pojazdów jest a następnie wybierz Rozpoznawanie pojazdów, informacje o wykrytych pojazdów jest 

wystawiany. Patrz fig 6-35.

wykrywanie pojazdów silnikowych figura 6-35

Przesuń kursor na panelu, a wyświetlane są następujące ikony: , i , Odnosić się do

„6.3.3.3.1 Human” do szczegółowej pracy. 

6.3.3.3.3 dla pojazdów silnikowych 

Można zobaczyć cechy i właściwości wykrytych pojazdów non-motorycznych. 
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Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij The NONMOTOR RAZEM Interfejs jest wyświetlany. The NONMOTOR RAZEM Interfejs jest wyświetlany. The NONMOTOR RAZEM Interfejs jest wyświetlany. 

Kliknij , a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. wykryty a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. wykryty a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. wykryty a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. wykryty a następnie wybierz Snap z twarzy i Przystawki Bez Twarzy. wykryty 

Wyświetlane są funkcje pojazdy silnikowe i właściwości. Patrz fig 6-36.

wykrywanie pojazdów non-motor figura 6-36

Przesuń kursor na panelu, a wyświetlane są następujące ikony: i , Odnosić się do

„6.3.3.3.1 Human” do szczegółowej pracy. 

6.3.4 AI Szukaj 

Wybierz właściwości urządzenia i ustawić do wyników wyszukiwania wykrywania. Na przykład, można ustawić właściwości człowieka, takich 

jak płeć, wiek, top, spodnie, i poszukiwanie człowieka z tych właściwości.

6.3.4.1 Wyszukiwanie przez człowieka 

Wybierz urządzenie i ustawić właściwości ludzkie i cechy, więc można szukać człowieka z określonych właściwości i 

funkcji. 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz AI SEARCH> Wyszukiwanie przez człowieka.a następnie wybierz AI SEARCH> Wyszukiwanie przez człowieka.Krok 1

 Szukaj przez człowieka Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-37. Szukaj przez człowieka Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-37. Szukaj przez człowieka Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-37.
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Szukaj przez człowieka figura 6-37

Wybierz urządzenie, a zestaw właściwości człowieka i okres czasu. Krok 2

Kliknij lub aby ustawić kolor. oznacza więcej niż jeden kolor. 

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 3

Zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania. Patrz fig 6-38.

• Jeśli twarz jest opanowana, wyświetlane są migawki człowieka i twarzy. 

• Jeśli twarz nie jest zrobione, są wyświetlane migawka człowieka i właściwości człowieka. 
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Wynik wyszukiwania figura 6-38

Inne operacje 

Kliknij na jednym wyświetlanym panelu i są wyświetlane ikony. Patrz figura 6-39 lub figur 6-40. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 

6-9.

Ikony (1) figura 6-39

Ikony (2) figura 6-40

Tabela 6-9 operacji 

Ikona Operacja 
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Ikona Operacja 

Wybierz jeden po drugim: Kliknij wybierz panel. To znaczy, że panel jest wybrany. •

Wybierz w partiach: wybierz Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele w interfejsie. Wybierz w partiach: wybierz Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele w interfejsie. Wybierz w partiach: wybierz Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele w interfejsie. •

Kliknij lub kliknij dwukrotnie panel, aby odtworzyć zapis wideo (10 s przed i po 

czas utworzenia migawki). 

Kliknij aby dodać zdjęcie do bazy danych. 

Kliknij , lub wybierz okienko, a następnie kliknij do eksportu obrazu, wideo i pliku Excel do 

Zapisz podane ścieżki. 

6.3.4.2 Wyszukiwanie pojazdem 

Właściwości ustaw typ zdarzenia i pojazdu do wyników wyszukiwania detekcji pojazdów. Na przykład, można ustawić 

właściwości takie jak rodzaj pojazdu, logo, płyta, i szukać technikę z tych właściwości.

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz AI SEARCH> Wyszukiwanie pojazdem.a następnie wybierz AI SEARCH> Wyszukiwanie pojazdem.Krok 1

The Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. The Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. The Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. 

Wybierz urządzenie, a następnie kliknij własność patka. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij własność patka. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij własność patka. Krok 2

 własność Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-41. własność Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-41. własność Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-41.
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własność figura 6-41

Wybierz Wykrywanie pojazd tak jak Typ wydarzenia.Wybierz Wykrywanie pojazd tak jak Typ wydarzenia.Wybierz Wykrywanie pojazd tak jak Typ wydarzenia.Wybierz Wykrywanie pojazd tak jak Typ wydarzenia.Krok 3

Ustawić właściwości pojazdu i okres. Krok 4

Kliknij lub aby ustawić kolor. oznacza więcej niż jeden kolor. 

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 5

Zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania. Patrz fig 6-42.

W przypadku wykrycia tablicy rejestracyjnej, będą wyświetlane zarówno scenariusz i tablicy rejestracyjnej. 
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Wynik wyszukiwania figura 6-42

Inne operacje 

Kliknij na jednym wyświetlanym panelu i są wyświetlane ikony. Patrz fig 6-43. W celu uzyskania szczegółowych operacji ikon, patrz 

„6.3.4.1 Wyszukiwanie przez człowieka.”

ikony figura 6-43

6.3.4.3 Wyszukiwanie przez Non-Motor Vehicle 

Właściwości ustaw typ zdarzenia i pojazdy silnikowe do wyników wyszukiwania detekcji pojazdów non-motorycznych. Na 

przykład, można ustawić właściwości pojazdy silnikowe, takie jak typ, kolor, kask, i szukać technikę non-ruchowe z tych 

właściwości.

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz AI SEARCH> Wyszukiwanie przez NonMotor.a następnie wybierz AI SEARCH> Wyszukiwanie przez NonMotor.Krok 1

The Szukaj przez NonMotor Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-44.The Szukaj przez NonMotor Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-44.The Szukaj przez NonMotor Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-44.
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Szukaj przez brak silnika pojazdu figura 6-44

Wybierz urządzenie, które chcesz przeszukać. Krok 2

Ustawić właściwości pojazdy silnikowe i okres. Krok 3

Kliknij lub aby ustawić kolor. oznacza więcej niż jeden kolor. 

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 4

Zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania. Patrz fig 6-45.
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Wynik wyszukiwania figura 6-45

Inne operacje 

Kliknij na jednym wyświetlanym panelu i są wyświetlane ikony. Patrz fig 6-46. Szczegółowe operacje, patrz „6.3.4.1 

Wyszukiwanie przez człowieka.”

ikony figura 6-46

IVS 6.4

IVS jest przetwarzanie i analizowanie obrazu, podejmuje najważniejsze informacje z wideo, porównać najważniejsze 

informacje z reguły wykrywania zadanej i wywoła alarm po wykryty zachowanie pasuje do reguły wykrywania. 

Typ IVS obejmuje wykrywanie linii i przekrój poprzeczny wykrywania regionu. 

IVS i funkcja wykrywania twarz tego samego urządzenia zdalne nie mogą współistnieć. 

Wymóg IVS scena przedstawia się następująco: 

• Łączna powierzchnia tarczy nie przekracza 10% powierzchni obrazu. 

• docelowej wielkości w obraz nie powinien być mniejszy niż 10 pikseli x 10 pikseli, a pozostałość docelowej wielkości nie powinna być 

mniejsza niż 15 pikseli x 15 pikseli (CIF rysunku). Wysokość i szerokość docelowa
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nie może przekraczać 1/3 wysokości i szerokości obrazu. Sugeruje się, że docelowa wysokość powinna wynosić 10% 

wysokości obrazu.

• Jasność różnica tle tarczy i nie powinna być mniejsza niż 10 poziomów szarości. 

• Upewnić się, że cel pojawia się w polu widzenia w ciągu 2 s, odległość przemieszczania przekracza szerokość docelowej i 

nie powinien być mniejszy niż 15 pikseli (CIF rysunku). 

• Kiedy warunki pozwalają, spróbuj zmniejszyć złożoność analizy nadzoru sceny. Nie zaleca się stosowania IVS w 

scenie ze zgromadzonych celów i częstych zmian światła.

• Spróbuj szkła uniknąć odbicia światła na ziemi i wody; starają się unikać gałęzie drzewa, cienie i obszary o komara; 

starają się unikać bezpośredniego światła i podświetlenia.

6.4.1 Ustawienie 

Zestaw IVS. Patrz fig 6-47.

Włącz planu AI gdy AI przez aparat jest używany. 

przepływ IVS figura 6-47

6.4.2 IVS 

Zestaw reguła alarmu IVS. 

• System wspiera AI przez aparat i AI przez urządzenie. Kiedy oba są włączone, system wybiera AI od pierwszego 

urządzenia.

• Na przykład, zestaw AI od urządzenia. 

Kliknij Lub kliknij na interfejs ustawień, a następnie wybierz Zdarzenie.na interfejs ustawień, a następnie wybierz Zdarzenie.Krok 1

 Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany.  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany.  Zdarzenie Interfejs jest wyświetlany. 

Wybierz zdalne urządzenie w drzewie urządzeń w lewo. Krok 2

Wybierz AI Plan > IVS Rule.Wybierz AI Plan > IVS Rule.Wybierz AI Plan > IVS Rule.Krok 3

 IVS Reguła Interfejs jest wyświetlany. Kliknij AI od  IVS Reguła Interfejs jest wyświetlany. Kliknij AI od  IVS Reguła Interfejs jest wyświetlany. Kliknij AI od  IVS Reguła Interfejs jest wyświetlany. Kliknij AI od 

urządzenia.Krok 4

 AI od urządzenia Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-48. AI od urządzenia Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-48. AI od urządzenia Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-48.
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AI od urządzenia figura 6-48

Ustaw krzyż wykrywanie linii i zasada krzyż obszar detekcji. Krok 5

1) Kliknij Dodaj regułę, i wybierz Krzyż Linia Detection lub Krzyż Wykrywanie Region.1) Kliknij Dodaj regułę, i wybierz Krzyż Linia Detection lub Krzyż Wykrywanie Region.1) Kliknij Dodaj regułę, i wybierz Krzyż Linia Detection lub Krzyż Wykrywanie Region.1) Kliknij Dodaj regułę, i wybierz Krzyż Linia Detection lub Krzyż Wykrywanie Region.1) Kliknij Dodaj regułę, i wybierz Krzyż Linia Detection lub Krzyż Wykrywanie Region.1) Kliknij Dodaj regułę, i wybierz Krzyż Linia Detection lub Krzyż Wykrywanie Region.

Zostanie wyświetlona informacja regułą. Patrz figura 6-49 lub figur 6-50.

Konfigurowanie zasady wykrywania krzyż linii figura 6-49

Konfigurowanie zasady wykrywania regionu krzyż figura 6-50

2) Kliknij włączyć zasadę detekcji. 

Kliknij z zasadą detekcji kasowania. 

3) Kliknij do edycji przekroju linii. Patrz fig 6-51. Kliknij do edycji przekroju regionu. 

Patrz fig 6-52. 

• Czekaj i przeciągnąć ją do regulacji położenia lub długości linii i regionu. 

• Kliknij lub na kierunku poprzecznym linii, aby ustawić kierunek. Alarm będzie

wyzwalane tylko gdy cel przecina linię w wyznaczonym kierunku. 

• Kliknij białą kropkę na linii lub obszaru ramki, aby dodać punkt zwrotny. Trzymaj się w punkcie 

zwrotnym i przeciągnij go, aby dostosować pozycję lub długość linii i regionu.

• Wybierz linię, a następnie kliknij usunąć. 
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Konfiguracja linii krzyżowej figura 6-51

Konfiguracja obszar poprzeczny figura 6-52

4) ustawiona poprzeczny i kierunek działania regionu. 

Idź na tym etapie, kiedy tylko obszar poprzeczny można ustawić. 

5) Kliknij lub do zadanej wielkości minimum lub wielkości maksimum celu wykrywania. 

System uruchamia alarm po wykrytym docelowej wielkości nie większy niż maksymalny rozmiar lub 

mniejsze od wielkości minimalnej. Uznanie AI

Krok 6

Po ustawieniu uznanie AI, gdy system wykryje osobę lub pojazd, pudełko reguła pojawi się obok osoby i pojazdu 

w obrazie nadzoru. 

1) Kliknij aby włączyć funkcję rozpoznawania AI. 

Opcja typu uznanie wyświetlany. Patrz fig 6-53.
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Rodzaj figura 6-53

2) Wybierz typ rozpoznawania. 

• jest, aby uznać osobę, a jest rozpoznanie pojazdu. 

• Po włączeniu funkcji rozpoznawania AI, co najmniej jeden rodzaj uznanie zostaje wybrany. Kliknij Czas Po włączeniu funkcji rozpoznawania AI, co najmniej jeden rodzaj uznanie zostaje wybrany. Kliknij Czas 

wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. wdrażania wybierz harmonogram z listy rozwijanej. 

Krok 7

Po ustawieniu okres wdrażania wyzwalacze systemu odpowiadającego działania, gdy jest to alarm wykrywania 

ruchu w określonym okresie. 

• Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegółowe ustawienia harmonogramu. Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegółowe ustawienia harmonogramu. Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegółowe ustawienia harmonogramu. 

• Jeśli harmonogram nie zostanie dodany lub dodany harmonogram nie odpowiada rzeczywistym potrzebom, kliknij Dodaj Jeśli harmonogram nie zostanie dodany lub dodany harmonogram nie odpowiada rzeczywistym potrzebom, kliknij Dodaj 

harmonogram.

Kliknij działania Aby ustawić działania alarmu. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje.Kliknij działania Aby ustawić działania alarmu. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje.Kliknij działania Aby ustawić działania alarmu. Odnoszą się do instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje.Krok 8

Powtórz Krok 5 Krok 8 dodać wiele reguł wykrywania. Wsparcia, aby dodać max. 10 Wykrywanie rządzi w tym 

samym czasie. Kliknij Zapisać.samym czasie. Kliknij Zapisać.

Etap 9

6.4.3 Widok w czasie rzeczywistym 

Na Relacja na żywo interfejs, wyświetlanie w czasie rzeczywistym IVS wyników. Na Relacja na żywo interfejs, wyświetlanie w czasie rzeczywistym IVS wyników. Na Relacja na żywo interfejs, wyświetlanie w czasie rzeczywistym IVS wyników. 

6.4.3.1 żywo 

Przejdź do Relacja na żywo interfejs, przeglądanie włączyć urządzenie wyświetla obejrzeć film. Patrz fig 6-54.Przejdź do Relacja na żywo interfejs, przeglądanie włączyć urządzenie wyświetla obejrzeć film. Patrz fig 6-54.Przejdź do Relacja na żywo interfejs, przeglądanie włączyć urządzenie wyświetla obejrzeć film. Patrz fig 6-54.

• Gdy obiekt uruchamia przekrój poprzeczny linii lub zasadę region, linia lub obszar ramy w widoku miga na czerwono. 

• Po ustawieniu uznanie AI, gdy system wykryje osoby lub pojazdu, rama reguła pojawi się obok osoby i pojazdu w 

widoku. 

• Jest to cecha panelu po prawej stronie okna wideo. 
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Relacja na żywo figura 6-54

6.4.3.2 Wykrywanie Statystyki 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij , Zostanie wyświetlony panel wykrywanie osoba. Patrz fig 6-55. Kliknij

, Zostanie wyświetlony panel wykrycie pojazdu. Patrz fig 6-56.

Ludzie ogółem figura 6-55

całkowita pojazdu figura 6-56

Na tym interfejsie można przeglądać IVS wykrywania obrazu, odtwarzanie nagrań wideo i eksportować je. 
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6.4.4 Wyszukiwanie Interfejs 

Po zapytaniu informacji wykrywania AI, eksport wyników do wyznaczonej ścieżki pamięci. Eksportowane wynik detekcji 

może zawierać zdjęcie, rejestrowania i atrybut funkcji.

• Podłącz urządzenie USB do systemu, jeśli jesteś na lokalnym menu w obsłudze. 

• Weź eksportowania informacji wykrywania ludzkiego np. 

• Po ustawieniu alarmu powiązania migawkę, podczas eksportowania obrazów, eksport system wykrył obrazów i zdjęć 

panoramicznych w czasie migawki. 

Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij Na Relacja na żywo interfejs, kliknij a następnie wybierz AI Szukaj > IVS.a następnie wybierz AI Szukaj > IVS.a następnie wybierz AI Szukaj > IVS.Krok 1

Wybierz zdalne urządzenie i ustaw typ zdarzenia, skuteczne cel i czas. Krok 2

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 3

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w panelu. Patrz fig 6-57.

Wynik wyszukiwania figura 6-57

Wybierz wiele paneli. Krok 4

Czek Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. Czek Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. Czek Wszystko aby zaznaczyć wszystkie panele na tej stronie. 

Kliknij wybierz format pliku. Patrz fig 6-58.Krok 5

Format pliku figura 6-58

Kliknij DOBRZE.Kliknij DOBRZE.Krok 6

The Eksport Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-59.The Eksport Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-59.The Eksport Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-59.
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Eksport figura 6-59

Kliknij Przeglądarka aby wybrać ścieżkę zapisu. Kliknij Przeglądarka aby wybrać ścieżkę zapisu. Kliknij Przeglądarka aby wybrać ścieżkę zapisu. Krok 7

Kliknij DOBRZE.Kliknij DOBRZE.Krok 8

eksport plików do wyznaczonej ścieżki i wyświetla systemowe eksport Progress berło. Kliknij dobrze aby zakończyć eksport plików do wyznaczonej ścieżki i wyświetla systemowe eksport Progress berło. Kliknij dobrze aby zakończyć eksport plików do wyznaczonej ścieżki i wyświetla systemowe eksport Progress berło. Kliknij dobrze aby zakończyć eksport plików do wyznaczonej ścieżki i wyświetla systemowe eksport Progress berło. Kliknij dobrze aby zakończyć eksport plików do wyznaczonej ścieżki i wyświetla systemowe eksport Progress berło. Kliknij dobrze aby zakończyć 

ustawienia. Etap 9

Porównanie pojazd 6.5

IVSS porównuje wykrytych właściwości pojazdów z obrazami płyt połączonych bazie płyty, a następnie uruchamia alarm, gdy 

osiągnie dopasowane podobieństwo lub przekracza określony podobieństwo. 

6.5.1 Procedura 

Procedury porównaniu pojazdu ustawienia są pokazane na figurze 6-60 i na fig 6-61. 

Procedura porównanie pojazdu (AI od kamery) figura 6-60

Początek 

Włącz AI 

Plan

Tworzenie bazy 

danych Plate

Porównanie 

zestaw Plate 

Weryfikacja

Real-time View

Główne zadanie

Podzadanie

Odtwarzanie nagranego dźwięku

Dodaj płytą pojazdu Koniec

Procedura porównanie pojazdu (AI przez IVSS) figura 6-61

Początek 

Tworzenie bazy 

danych Plate

Porównanie 

zestaw Plate 

Weryfikacja

Real-time View

Główne zadanie

Podzadanie 

Odtwarzanie nagranego dźwięku

Dodaj płytą pojazdu Koniec
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6.5.2 Włączanie AI plan 

Przed użyciem AI przez kamery, potrzeby Rzut AI być najpierw włączona. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "6.1 Włączanie AI plan."

6.5.3 Ustawienie bazy danych pojazdów 

Zestaw baza danych pojazdu, a następnie można IVSS analizować i porównywać tablic rejestracyjnych z informacji zawartych w 

bazie danych. 

6.5.3.1 Tworzenie bazy danych pojazdów 

Można utworzyć bazę danych pojazdów, a następnie klasyfikują i zarządzania bazą danych. Baza listy zaufanych pojazdu oraz listy 

zablokowanych pojazdów mogą być tworzone. Alarm zostanie uruchomiony, gdy zostanie wykryty pojazd listy zablokowanych.

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz Plik> Zarządzanie pojazd> a następnie wybierz Plik> Zarządzanie pojazd> Krok 10

Baza danych pojazdów.

 Baza pojazdów Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-62. Baza pojazdów Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-62. Baza pojazdów Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-62.

baza pojazdów figura 6-62

Kliknij Tworzenie pojazdu DB.Kliknij Tworzenie pojazdu DB.Krok 11

 Tworzenie pojazdu DB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-63. Tworzenie pojazdu DB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-63. Tworzenie pojazdu DB Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-63.
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Stworzyć bazę danych pojazdów figura 6-63

Zestaw Samochód DB Nazwa, i wybierz Rodzaj bazy danych pojazdów. Zestaw Samochód DB Nazwa, i wybierz Rodzaj bazy danych pojazdów. Zestaw Samochód DB Nazwa, i wybierz Rodzaj bazy danych pojazdów. Zestaw Samochód DB Nazwa, i wybierz Rodzaj bazy danych pojazdów. Zestaw Samochód DB Nazwa, i wybierz Rodzaj bazy danych pojazdów. Krok 12

Kliknij Rejestracja pojazdu lub Zapisz i zamknij.Kliknij Rejestracja pojazdu lub Zapisz i zamknij.Kliknij Rejestracja pojazdu lub Zapisz i zamknij.Kliknij Rejestracja pojazdu lub Zapisz i zamknij.Krok 13

• Kliknij Rejestracja pojazdu, i dodać informacje o pojeździe do bazy danych. Patrz fig 6-64. Aby uzyskać szczegółowe Kliknij Rejestracja pojazdu, i dodać informacje o pojeździe do bazy danych. Patrz fig 6-64. Aby uzyskać szczegółowe Kliknij Rejestracja pojazdu, i dodać informacje o pojeździe do bazy danych. Patrz fig 6-64. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, patrz „6.5.3.2 Wprowadzanie informacji do pojazdu.”



Inteligentna obsługa 63 

Rejestracja pojazdu płyta figura 6-64

• Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć Baza danych bez edytowania jej informacji. Nowo utworzona baza Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć Baza danych bez edytowania jej informacji. Nowo utworzona baza Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć Baza danych bez edytowania jej informacji. Nowo utworzona baza Kliknij Zapisz i zamknij stworzyć Baza danych bez edytowania jej informacji. Nowo utworzona baza 

danych może być oglądany na Baza pojazdów berło. Patrz fig 6-65.danych może być oglądany na Baza pojazdów berło. Patrz fig 6-65.danych może być oglądany na Baza pojazdów berło. Patrz fig 6-65.

baza pojazdów figura 6-65

Inne operacje 

Po operacji tworzona jest baza danych obejmuje modyfikację nazwy bazy danych, rejestracji informacji płyty, 

uzbrojeniu bazy danych i usunięcie bazy danych. Patrz Tabela 6-10.

Tabela 6-10 Inne operacje 

Operacja Opis 
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Operacja Opis 

Zobacz informacje 

bazy danych i status 

: Nazwa bazy danych. •

: Ilość płytą pojazdu w bazie danych. •

/ : Baza danych jest w / zaufanej listy zablokowanych. •

: Baza danych nie jest powiązana z kanałem na tabliczce pojazdu •

porównanie. Jeśli uzbrojona, wyświetlony zostanie powiązany kanał urządzenie.

Nazwa bazy danych 

Modyfikuj 

Kliknij obok nazwy bazy danych, aby zmienić jej nazwę. 

zarządzanie bazą danych 

Kliknij dwukrotnie bazę danych, można zarządzać informacjami płyty pojazdu w bazie danych. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje, patrz „6.5.3.3 Zarządzanie informacyjnym pojazdu.”

baza ramię 

Odwołuje się do bazy danych do kanału kamery dla porównania płyty pojazdu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 

patrz "6.5.4 Setting Plate Porównanie".

Usuwanie bazy danych 

Usuń jeden po drugim: Przesuń kursor do bazy danych, a następnie kliknij na •

prawym górnym rogu, aby go usunąć. 

Usuń w partii: Przesuń kursor do bazy danych i sprawdzić, do •

wybierz bazę danych. Zaznacz wiele baz danych w ten sposób, a następnie

Kliknij usunąć wybrane baz danych. 

Usuń wszystko: wybierz Wszystko, a następnie kliknij przycisk Usuń wszystko: wybierz Wszystko, a następnie kliknij przycisk Usuń wszystko: wybierz Wszystko, a następnie kliknij przycisk aby usunąć wszystkie •

baz danych. 

6.5.3.2 Wprowadzanie informacji do pojazdu 

Dodaj informacje o pojeździe w tworzonych baz danych. Podpory instrukcja ADD, import partii i dodać wyniku wyszukiwania.

Ta sekcja zajmuje wsadowy dodatek na przykład. Batch add pozwala na importowanie informacji pojazdu do bazy danych w 

partii.

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz Plik> Zarządzanie pojazd> a następnie wybierz Plik> Zarządzanie pojazd> Krok 1

Baza danych pojazdów.

 Baza pojazdów Interfejs jest wyświetlany. Kliknij dwukrotnie  Baza pojazdów Interfejs jest wyświetlany. Kliknij dwukrotnie  Baza pojazdów Interfejs jest wyświetlany. Kliknij dwukrotnie 

bazę danych.Krok 2

Zostanie wyświetlony interfejs bazy danych. Kliknij Batch Zostanie wyświetlony interfejs bazy danych. Kliknij Batch 

importu.Krok 3

 Batch importu Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-66. Batch importu Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-66. Batch importu Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-66.
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import partii figura 6-66

Nabywania i wypełnienia w pliku szablonu. Krok 4

1) Kliknij Pobierz szablon Aby pobrać szablon do komputera lub pamięci USB 1) Kliknij Pobierz szablon Aby pobrać szablon do komputera lub pamięci USB 1) Kliknij Pobierz szablon Aby pobrać szablon do komputera lub pamięci USB 

urządzenie. 

Zapisuj ścieżki mogą się zmieniać podczas pracy na klienta lub lokalnego interfejsu, a rzeczywisty interfejs będzie 

rozstrzygający. 

• Na kliencie: kliknij na górze po prawej stronie, a następnie wybierz 

aby wyświetlić ścieżkę zapisu pliku szablonu. 

• Na lokalnym interfejsie: Wybierz ścieżkę zapisu pliku szablonu. 

Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest podłączony podczas pracy lokalnej. 

• Na interfejsie WWW: Plik szablonu zostanie zapisany w domyślnej ścieżce pobierania przeglądarki. 

2) Wypełnić wypełnienia szablonu w zależności od rzeczywistych potrzeb. Patrz fig 6-67. Wypełnić informacje 

pojazdu zgodnie z instrukcją. Dla logo, typ, kolor i kolor płyty, wypełnienie odpowiedniego kodu lub 

wartości. Szukaj kod lub wartość na Batch importu interfejs (patrz rysunek 6-66). wartości. Szukaj kod lub wartość na Batch importu interfejs (patrz rysunek 6-66). wartości. Szukaj kod lub wartość na Batch importu interfejs (patrz rysunek 6-66). 

plik szablonu figura 6-67

3) Zapisz plik szablonu. Na Batch importu interfejs, kliknij Przeglądaj zaimportować plik 3) Zapisz plik szablonu. Na Batch importu interfejs, kliknij Przeglądaj zaimportować plik 3) Zapisz plik szablonu. Na Batch importu interfejs, kliknij Przeglądaj zaimportować plik 3) Zapisz plik szablonu. Na Batch importu interfejs, kliknij Przeglądaj zaimportować plik 3) Zapisz plik szablonu. Na Batch importu interfejs, kliknij Przeglądaj zaimportować plik 

szablonu. Krok 5
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Jeżeli numer tablicy w szablonie jest taka sama jak liczba w bazie danych, wybierz 

Zastąp dane pokrywają się z informacjami w bazie danych. Kliknij DOBRZE.Zastąp dane pokrywają się z informacjami w bazie danych. Kliknij DOBRZE.Zastąp dane pokrywają się z informacjami w bazie danych. Kliknij DOBRZE.

Krok 6

Zostanie wyświetlony wynik import partii. Patrz fig 6-68.

Batch wynik import figura 6-68

Kliknij Dodaj więcej lub DOBRZE.Kliknij Dodaj więcej lub DOBRZE.Kliknij Dodaj więcej lub DOBRZE.Kliknij Dodaj więcej lub DOBRZE.Krok 7

• Kliknij Dodaj więcej: Informacje pojazd import, i nadal dodawać informacje o pojeździe. Kliknij Dodaj więcej: Informacje pojazd import, i nadal dodawać informacje o pojeździe. Kliknij Dodaj więcej: Informacje pojazd import, i nadal dodawać informacje o pojeździe. 

• Kliknij DOBRZE: Informacje pojazd import. Dodana informacja pojazd można obejrzeć na Baza Kliknij DOBRZE: Informacje pojazd import. Dodana informacja pojazd można obejrzeć na Baza Kliknij DOBRZE: Informacje pojazd import. Dodana informacja pojazd można obejrzeć na Baza Kliknij DOBRZE: Informacje pojazd import. Dodana informacja pojazd można obejrzeć na Baza 

pojazdów berło. Patrz fig 6-69.pojazdów berło. Patrz fig 6-69.
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Informacje o pojeździe figura 6-69

6.5.3.3 Zarządzanie informacjami pojazdu 

Po dodaniu informacji pojazdu, takie jak płyty, rodzaju pojazdu, kolor pojazdu, płyty koloru, logo, do bazy danych, potrzeby 

informacyjne, aby być właściwie zarządzane i utrzymywane, aby utrzymać to dokładne i kompletne. 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz Plik> Zarządzanie Transport> Pojazd a następnie wybierz Plik> Zarządzanie Transport> Pojazd 

Baza danych. Zostanie wyświetlony interfejs bazy danych. Patrz fig 6-70.Baza danych. Zostanie wyświetlony interfejs bazy danych. Patrz fig 6-70.

Przesuń kursor do bazy danych, a następnie , lub edytować, Kopiuj / Wytnij, lub usunąć 

informacje o pojeździe. 
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Baza danych figura 6-70

6.5.4 Ustawienie Plate Porównanie 

IVSS porównuje wykryty płytę z informacjami tablicy w bazie danych i wywołują alarm po wykryciu płyta w czarnej 

listy pojazdów. 

Sekcja zajmuje AI od urządzenia, na przykład, a rzeczywisty interfejs będzie rozstrzygający. 

Kliknij lub na interfejsie ustawień, a następnie wybierz ZDARZENIE.na interfejsie ustawień, a następnie wybierz ZDARZENIE.Krok 1

 ZDARZENIE Interfejs jest wyświetlany.  ZDARZENIE Interfejs jest wyświetlany.  ZDARZENIE Interfejs jest wyświetlany. 

Wybierz urządzenie z drzewa urządzeń po lewej stronie. Krok 2

Wybierz AI Plan> Plate porównania.Wybierz AI Plan> Plate porównania.Krok 3

The Porównanie Plate Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-71.The Porównanie Plate Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-71.The Porównanie Plate Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-71.
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porównanie płyta figura 6-71

Kliknij aby umożliwić porównanie płytek. Ikona zmienia się na ,Krok 4

Kliknij Czas wdrażania lista rozwijana, aby wybrać harmonogram. Kliknij Czas wdrażania lista rozwijana, aby wybrać harmonogram. Kliknij Czas wdrażania lista rozwijana, aby wybrać harmonogram. Krok 5

IVSS łączy zdarzenia alarmowego, gdy alarm jest uruchamiany zgodnie z harmonogramem skonfigurowanym. 

• Kliknij Dodaj Schedule aby dodać nowy harmonogram harmonogram jeśli nie jest dodawana lub istniejąca Kliknij Dodaj Schedule aby dodać nowy harmonogram harmonogram jeśli nie jest dodawana lub istniejąca Kliknij Dodaj Schedule aby dodać nowy harmonogram harmonogram jeśli nie jest dodawana lub istniejąca 

Harmonogram nie spełnia wymagań. 

• Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegóły harmonogramu. Odwołuje się Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegóły harmonogramu. Odwołuje się Kliknij Zobacz terminarz aby wyświetlić szczegóły harmonogramu. Odwołuje się 

pojazdem bez bazy danych.Krok 6

Włącz łączenie pojazdu bez bazy danych. Alarm jest wyzwalany po wykryciu pojazdu nie w bazie danych.

1) Kliknij ,

 Associate pojazdu bez Database Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-72. Associate pojazdu bez Database Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-72. Associate pojazdu bez Database Interfejs jest wyświetlany. Patrz fig 6-72.

Associate pojazd bez bazy figura 6-72

2) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. 2) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. 2) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. 
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Baza linków. Krok 7

Powtórz następujące czynności, aby połączyć wiele baz danych. 

1) Kliknij Associate Database pojazdu, i wybierz bazę danych, aby być ze sobą powiązane. 1) Kliknij Associate Database pojazdu, i wybierz bazę danych, aby być ze sobą powiązane. 1) Kliknij Associate Database pojazdu, i wybierz bazę danych, aby być ze sobą powiązane. 

Zostanie wyświetlony interfejs połączenie z bazą danych. Patrz fig 6-73.

baza podnośnik figura 6-73

2) Ustaw parametry. Patrz Tabela 6-11.

Tabela Parametry podnośnik 6-11 Database 

Parametr Opis 

AI Alarm Rule 

Kliknij aby ustawić kolor pudełka reguły alarm. 

Pokaż panel Feature 

Kliknij , a gdy jest wyzwalany alarm, informacje porównanie płyta jest 

wyświetlane na panelu fabularnego obrazu wideo. 

3) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. Kliknij Zapisać.3) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. Kliknij Zapisać.3) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. Kliknij Zapisać.3) Kliknij działania Aby ustawić zdarzenie alarmowe sprzężeń. Kliknij Zapisać.

Krok 8

6.5.5 Widok w czasie rzeczywistym 

porównania Zobacz wyniki na pojazd RELACJA NA ŻYWO berło. porównania Zobacz wyniki na pojazd RELACJA NA ŻYWO berło. porównania Zobacz wyniki na pojazd RELACJA NA ŻYWO berło. 

Można zobaczyć w czasie rzeczywistym wyniki porównań pojazdu na RELACJA NA ŻYWO berło. W przypadku wykrycia pojazdu Można zobaczyć w czasie rzeczywistym wyniki porównań pojazdu na RELACJA NA ŻYWO berło. W przypadku wykrycia pojazdu Można zobaczyć w czasie rzeczywistym wyniki porównań pojazdu na RELACJA NA ŻYWO berło. W przypadku wykrycia pojazdu 

w bazie danych, własności pojazdu, takie jak płyty, typ, kolor i logo, są wyświetlane po prawej stronie obrazu wideo w czasie 

rzeczywistym.

6.5.5.1 Ustawienie AI wyświetlacza 

Można ustawić właściwości pojazdu, które mają być wyświetlane na obrazie w czasie rzeczywistym. 

Przed ustawieniem funkcji i właściwości, trzeba utworzyć widok przez dodanie kamery do widoku, dzięki czemu można 

sprawdzić, wideo i zdjęcia zrobione przez kamery. 

Wybierz widok z LIVE> Widok> Zobacz Grupę.Wybierz widok z LIVE> Widok> Zobacz Grupę.Krok 1

Kliknij , a następnie wybierz Pojazd patka. a następnie wybierz Pojazd patka. a następnie wybierz Pojazd patka. Krok 2

 Pojazd Interfejs jest wyświetlany. SeeFigure 6-74. Pojazd Interfejs jest wyświetlany. SeeFigure 6-74. Pojazd Interfejs jest wyświetlany. SeeFigure 6-74.
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Pojazd figura 6-74

Kliknij obok Pokaż Tracking Box aby włączyć funkcję śledzenia box. obok Pokaż Tracking Box aby włączyć funkcję śledzenia box. obok Pokaż Tracking Box aby włączyć funkcję śledzenia box. Krok 3

Okno śledzenia jest wyświetlany w obrazie wideo po wykryciu detekcji reguła spotkanie cel. Zestaw 

wyposażony panel.

Krok 4

1) Kliknij obok funkcji panelu, aby włączyć funkcję PANEL. 

Funkcje panelu zostanie wyświetlona po prawej stronie obrazu wideo po wykryciu cel z wybranych funkcji. 

2) Wybierz panel informacyjny pojazdu. To znaczy, że panel jest wybrany. 

3) (Opcjonalnie) Przeciągnij aby ustawić przezroczystość panelu. Im wyższa wartość, tym

bardziej przezroczysty panel. 

4) (Opcjonalnie) Wybierz funkcje mają być wyświetlane na panelu. 

• mogą być wyświetlane maksymalnie 4 funkcje. 

• 4 funkcje są domyślnie zaznaczone. Aby wybrać inną funkcję, kliknij

wybraniu funkcji, aby go anulować, a następnie kliknij funkcję mają być wyświetlane. Kliknij DOBRZE.wybraniu funkcji, aby go anulować, a następnie kliknij funkcję mają być wyświetlane. Kliknij DOBRZE.

Krok 5

6.5.5.2 żywo 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, wybierz widok, i wyświetlany jest obraz wideo z widoku. Patrz fig 6-75.Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, wybierz widok, i wyświetlany jest obraz wideo z widoku. Patrz fig 6-75.Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, wybierz widok, i wyświetlany jest obraz wideo z widoku. Patrz fig 6-75.
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• Skrzynka śledzenia jest wyświetlany w obrazie wideo. 

• Panel funkcje są wyświetlane po prawej stronie obrazu. 

Relacja na żywo figura 6-75

Przesuń kursor na panelu funkcji i wyświetlane są ikony obsługi. Patrz fig 6-76.

ikony figura 6-76

• Kliknij aby dodać informacje tablicy rejestracyjnej na bazie płyty. 

• Kliknij lub kliknij dwukrotnie obraz pojazdu, aby odtworzyć obraz wideo (10 s przed 

i po czasie utworzenia migawki). 

6.5.5.3 Wykrywanie Statystyki 

Można wyświetlić wyniki porównań pojazdu. Na przykład, można zobaczyć, czy pojazd znajduje się w bazie danych 

czarnej listy lub listy danych.

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, wybierz widok, a następnie kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, wybierz widok, a następnie kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, wybierz widok, a następnie kliknij , POJAZD RAZEM interfejs jest , POJAZD RAZEM interfejs jest , POJAZD RAZEM interfejs jest 

wystawiany. 

Kliknij , a następnie wybierz Pojazd Porównanie (czarna lista) i Porównanie pojazd a następnie wybierz Pojazd Porównanie (czarna lista) i Porównanie pojazd a następnie wybierz Pojazd Porównanie (czarna lista) i Porównanie pojazd a następnie wybierz Pojazd Porównanie (czarna lista) i Porównanie pojazd 

(Biała lista). wyświetlany jest wynik porównania pojazd. Patrz fig 6-77.(Biała lista). wyświetlany jest wynik porównania pojazd. Patrz fig 6-77.
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porównanie pojazd figura 6-77

Przesuń kursor na panelu informacyjnym i są wyświetlane następujące ikony: 

• Kliknij ją, aby dodać informacje o tablicy rejestracyjnej na bazie płyty. 

• Kliknij go dwukrotnie lub kliknij na zdjęcie, aby odtworzyć obraz wideo (10 s przed i po 

czas utworzenia migawki). 

• Kliknij go, aby wyeksportować plik do określonego Zapisz ścieżki (PC lub urządzenia pamięci masowej USB). 

Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest podłączony, jeśli chcesz zapisać plik do takiego urządzenia pamięci masowej. 

6.5.6 AI Szukaj 

Ustaw warunki wyszukiwania, takie jak urządzenia i właściwości, a następnie wyszukać informacje, które spełnia warunki. IVSS podpory 

wyszukiwać według właściwości i wyszukiwać według bazy danych.

6.5.6.1 Wyszukiwanie posesją 

Ustaw warunki wyszukiwania, takie jak urządzenia i właściwości, a następnie wyszukać informacje rozpoznawania pojazdów, 

spełniającego warunki. 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz AI Szukaj> Wyszukiwanie pojazdem.a następnie wybierz AI Szukaj> Wyszukiwanie pojazdem.Krok 1

The Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. Wybierz urządzenie, The Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. Wybierz urządzenie, The Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. Wybierz urządzenie, 

a następnie kliknij własność patka. a następnie kliknij własność patka. a następnie kliknij własność patka. Krok 2

wyświetlany jest poszukiwanie przez interfejs nieruchomości. Patrz fig 6-78.
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Szukaj posesją figura 6-78

Wybierz Porównanie Plate jak Typ wydarzenia.Wybierz Porównanie Plate jak Typ wydarzenia.Wybierz Porównanie Plate jak Typ wydarzenia.Wybierz Porównanie Plate jak Typ wydarzenia.Krok 3

Ustawić właściwości pojazdu i okres. Krok 4

Kliknij lub aby ustawić kolor. oznacza więcej niż jeden kolor. 

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 5

Zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania. Patrz fig 6-79.

W przypadku wykrycia tablicy rejestracyjnej, będą wyświetlane zarówno scenariusz i tablicy rejestracyjnej. 

Wynik wyszukiwania figura 6-79

Inne operacje 

Kliknij na jednym wyświetlanym panelu i są wyświetlane ikony. Patrz fig 6-80. Aby uzyskać szczegółowe działania ikon, 

patrz „6.5.5.3 Wykrywanie Statistics.”
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ikony figura 6-80

6.5.6.2 Wyszukiwanie przez Database 

Szukaj informacji rozpoznawania pojazdu według danych. 

Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij Na RELACJA NA ŻYWO interfejs, kliknij , a następnie wybierz AI Szukaj> Wyszukiwanie pojazdem.a następnie wybierz AI Szukaj> Wyszukiwanie pojazdem.Krok 1

 Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. Wybierz urządzenie z drzewa urządzeń, a  Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. Wybierz urządzenie z drzewa urządzeń, a  Szukaj pojazdem Interfejs jest wyświetlany. Wybierz urządzenie z drzewa urządzeń, a 

następnie kliknij samochód DB patka. następnie kliknij samochód DB patka. następnie kliknij samochód DB patka. Krok 2

wyświetlany jest poszukiwanie przez interfejs bazy danych. Patrz fig 6-81.

Wyszukiwanie według bazy danych pojazdów figura 6-81

Wybierz bazę danych, które mają być przeszukiwane. Krok 3

Kliknij Pytanie.Kliknij Pytanie.Krok 4

Zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania. W przypadku wykrycia tablicy rejestracyjnej, będą wyświetlane zarówno scenariusz i tablicy 

rejestracyjnej.

Inne operacje 

Kliknij na jednym wyświetlanym panelu i są wyświetlane ikony. Aby uzyskać szczegółowe działania ikon, patrz „6.5.5.3 

Wykrywanie Statistics.”
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7 Wyloguj / Restart / Wyłącz 7 Wyloguj / Restart / Wyłącz 

Możesz zalogować się, restart i wyłączanie urządzenia. Patrz figura 7-1.

Działanie użytkownika Rysunek 7-1

Wyloguj 

Kliknij , a następnie wybierz Wyloguj.a następnie wybierz Wyloguj.

Restart 

Kliknij , a następnie wybierz Restart. System wyskakuje okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij dobrze do a następnie wybierz Restart. System wyskakuje okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij dobrze do a następnie wybierz Restart. System wyskakuje okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij dobrze do a następnie wybierz Restart. System wyskakuje okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij dobrze do a następnie wybierz Restart. System wyskakuje okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij dobrze do 

restart. 

Zamknąć 

UWAGA

Aby odłączyć kabel zasilający może spowodować danych (rekord, wizerunek) strata. Zalecamy Tryb 1.

• Tryb 1 (zalecana): Kliknij , a następnie wybierz Zamknąć. System wyskakuje a następnie wybierz Zamknąć. System wyskakuje a następnie wybierz Zamknąć. System wyskakuje 

Potwierdź okno dialogowe, a następnie kliknij dobrze wyłączyć. Potwierdź okno dialogowe, a następnie kliknij dobrze wyłączyć. Potwierdź okno dialogowe, a następnie kliknij dobrze wyłączyć. 

• Tryb 2: Zastosowanie zasilania / przycisk na urządzeniu off. 

8-HDD seria produktów: Wciśnij POWER ON / OFF na panelu tylnym. •

Inne produkty z serii: Naciśnij przycisk POWER ON / OFF na urządzeniu przez co najmniej 4 •

sekundy. 

• Tryb 3: Odłącz kabel zasilający.
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Zalecenia cyberbezpieczeństwa Załącznik 1

Cyberbezpieczeństwa jest czymś więcej niż tylko modne: To jest coś, co dotyczy każdego urządzenia podłączonego do 

internetu. monitoring IP nie jest odporny na zagrożenia cybernetyczne, ale biorąc podstawowe kroki w kierunku ochrony i 

wzmocnienia sieci i urządzenia sieciowe staną się one mniej podatne na ataki. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek i 

zaleceń, w jaki sposób stworzyć bardziej zabezpieczonego systemu zabezpieczeń.

Obowiązkowe działania, które należy podjąć dla podstawowego bezpieczeństwa sieci sprzęt: 

1. Używaj silnych haseł 

Proszę odnieść się do następujących wskazówek do określonych haseł: 

• Długość nie powinna być mniejsza niż 8 znaków; 

• Obejmować co najmniej dwa rodzaje znaków; Rodzaje znaków obejmują górną i małych liter, cyfr i 

symboli;

• Nie zawierają nazwę konta lub nazwę konta w odwrotnej kolejności; 

• Nie stosować ciągłe znaki, takie jak 123, ABC, itp .; 

• Nie używaj pokrywające znaki, takie jak 111, AAA, itp .; 

2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i oprogramowania Client in Time 

• Zgodnie ze standardową procedurą w Tech-przemysłu, zalecamy, aby Twoje urządzenia (takie jak NVR, DVR, 

kamery IP, itp) firmware up-to-date, aby zapewnić system jest wyposażony w najnowsze poprawki 

zabezpieczeń i poprawek. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci publicznej, zaleca się, aby włączyć 

„Auto-Check for Updates” funkcji w celu uzyskania aktualnych informacji o aktualizacji oprogramowania 

układowego wydanych przez producenta.

• Sugerujemy, aby pobrać i korzystać z najnowszej wersji oprogramowania klienckiego. 

„Cieszymy się, że” zaleceń w celu poprawy bezpieczeństwa sieci urządzeń: 

1. Ochrona fizyczna 

Sugerujemy, aby wykonać ochrony fizycznej do urządzeń, zwłaszcza urządzeń pamięci masowej. Na przykład, 

umieścić urządzenie w specjalnej sali komputerowej i szafką i wdrożyć dobrze wykonanej uprawnienie kontroli 

dostępu i zarządzania kluczami, aby zapobiec nieautoryzowanemu personelowi w wykonywaniu kontakty fizyczne 

takie samo szkodliwe sprzętu, nieautoryzowanego podłączenia wymiennych urządzeń (takich jak dysk flash USB , 

port szeregowy), etc.

2. Zmiany Hasła Regularnie 

Sugerujemy, aby zmienić hasło regularnie, aby zmniejszyć ryzyko bycia domyślić lub pęknięty. 

3. Ustaw i resetowania hasła Aktualizacja informacji Terminowa 

Podpory Sprzęt funkcja resetowania hasła. Proszę ustawić powiązane informacje dla resetowania hasła w czasie, w 

tym skrzynek pocztowych i ochronę hasłem pytania użytkownika końcowego. Jeśli informacja się zmienia, należy 

zmodyfikować go w czasie. Podczas ustawiania pytania ochronę hasłem, sugeruje się, aby nie używać tych, które 

można łatwo odgadnąć.

4. Włącz blokadę konta 
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Funkcja blokady konta jest domyślnie włączona i zalecamy, aby utrzymać go na zagwarantowanie bezpieczeństwa 

konta. Jeśli osoba atakująca próbuje zalogować się ze złym hasłem kilka razy, odpowiednie konto i źródłowy adres 

IP zostanie zablokowany.

5. Zmiana domyślnego protokołu HTTP i inne porty serwisowe 

Zalecamy, aby zmienić domyślne porty HTTP i innych usług do każdego zestawu numerów między 1024 ~ 65535, 

zmniejszając ryzyko postronnych, będących w stanie odgadnąć, które porty używasz. 

6. Włącz HTTPS 

Proponujemy włączenie HTTPS, tak aby odwiedzić serwis internetowy za pośrednictwem bezpiecznego kanału 

komunikacji. 

7. Włącz Biała lista 

Proponujemy, aby włączyć funkcję białej listy, aby zapobiec wszystkim, z wyjątkiem tych z określonych adresów IP, z 

dostępu do systemu. Dlatego upewnij się, aby dodać adres IP komputera i adres IP towarzyszącego urządzenia do 

białej listy.

8. Adres MAC Binding 

Zalecamy, aby powiązać adres IP i MAC bramy do urządzenia, zmniejszając w ten sposób ryzyko ARP spoofing. 

9. Przypisywanie kont i przywilejów Racjonalnie 

Według wymagań biznesowych i zarządzania, rozsądnie dodawać użytkowników i przypisać minimalny zestaw 

uprawnień do nich. 

10. Wyłączanie niepotrzebnych usług i trybów Wybierz bezpieczne 

Jeśli nie są potrzebne, zaleca się, aby wyłączyć niektóre usługi, takie jak SNMP, SMTP, UPnP, etc., w celu zmniejszenia ryzyka. 

Jeśli to konieczne, zaleca się stosowanie bezpiecznych trybów, w tym, ale nie ograniczone do następujących usług: 

• SNMP: Wybierz SNMP v3 i skonfigurować silnych haseł szyfrowania i uwierzytelniania haseł. 

• SMTP: Wybierz TLS na serwerze dostępu do skrzynki pocztowej. 

• FTP: Wybierz SFTP i skonfigurować silnych haseł. 

• AP hotspot: Wybierz tryb szyfrowania WPA2-PSK i skonfigurować silnych haseł. 

11. Audio i Video szyfrowana transmisja 

Jeśli Twoje audio i wideo treść danych są bardzo ważne i wrażliwe, zaleca się używać szyfrowane funkcję transmisji, 

aby zmniejszyć ryzyko danych audio i wideo jest skradziony podczas transmisji. 

Przypomnienie: szyfrowana transmisja będzie powodować pewne straty w wydajności transmisji. 

12. Bezpieczna Rewizyjna 

• Sprawdź użytkowników online: sugerujemy sprawdzić użytkownicy online regularnie, aby sprawdzić, czy urządzenie jest 

zalogowany bez zezwolenia. 

• Check equipment log: By viewing the logs, you can know the IP addresses that were used to log in to your 

devices and their key operations. 

13. Network Log 

Ze względu na ograniczoną pojemność urządzenia, przechowywane dziennika jest ograniczony. Jeśli chcesz zapisać 

dziennik przez dłuższy czas, zaleca się, aby włączyć funkcję dziennika sieci w celu zapewnienia, że krytyczne dzienniki są 

synchronizowane z serwerem sieciowym do dziennika śledzenia.

14. skonstruować bezpieczne środowisko sieciowe 
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W celu lepszego zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i zmniejszenia potencjalnych zagrożeń cybernetycznych, zalecamy: 

• Wyłączyć funkcję mapowania portów routera, aby uniknąć bezpośredniego dostępu do urządzeń intranetowych z sieci 

zewnętrznej. 

• Sieć powinna być podzielona i izolowano w zależności od rzeczywistych potrzeb sieci. Jeśli nie istnieją żadne 

wymagania komunikacyjne między dwiema sieciami sub, jest zalecane, aby użyć sieci VLAN, GAP i inne 

technologie do podziału sieci, tak aby osiągnąć efekt izolacji sieci.

• Ustanowienie systemu uwierzytelniania 802.1x dostępu do zmniejszenia ryzyka nieautoryzowanego dostępu 

do sieci prywatnych. 
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