GERÇEK ZAMANLI YÜZ TANIMA ve
Facial
Cataloguing
KATALOG
OLUŞTURMA
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Streaming Facial Recognition
LineUp yazılımı bir IP video kamera

Vigilant's LineUp
software
takes
advantage
of
aracılığıyla
çekilen
videonun
içinde
bulunan
existing video content and/or IP video camera
bir
insan yüzünün
her karesini
eder.
infrastructure
and analyzes
everyanaliz
frame of
video
for the
presence of a saat,
human
face.veLineUp
content
Daha
sonra
bu görüntüleri
tarih
then catalogues these images for later retrieval
konum
Daha
by time,paremetrelerine
date, or location göre
querysıralar.
parameters.

TEMEL ÖZELLİKLER
-En az 1280 xKey
720pFeatures
çözünürlükteki tüm IP
kameralarla uyumludur.

6( Compatible with almost aiiiP video cameras

-Yüz
saat,tarihofve1280
konum
withfotoğrafları
minimum resolution
x 720p
etiketleri
ile oluşturulur.
6(
All human faces thumbnailed and tagged
with time, date, and location metadata

-Birden fazla fotoğraf konum veya görsel
sonra FaceSearch biyometrik yüz tanıma
6(
Query a location, or multiple locations, for a
sırasına
söre sıralanabilir.
Tightly sayesinde
integrated
with Vigilant
motoru
bu yüzleri
denetlerSolutions'
ve
visual lineup
FaceSearch™ biometric facial recognition engine,
eşleştirmeler
yapar. these
Eğer galeride
ve arama
Matching
of images
LineUp also checks
faces against
a known 6(
-Arama
listesinde
yer against
alan ve watchlists
eşleştirmefor
gallery
or
watchlist
for
matching
and
alerting
of
listelesinde bulunan yüzlerle eşleşme
alertingkişilerle
on persons
of uyarı
interest
yapılmış
ilgili
verebilir.
wanted kategorisine(aranan
persons, missing persons,
VIP's,
sağlanırsa
kişi,VIP,kayıp
6( Easy reporting and system management
employees, and other persons of interest.
kişi vb.) göre alarm üretir.
-Kolay raporlama ve sistem yönetimi
sağlar.
Protecting Officers,
Families and Communities

Compatibility with a wide range of IP video

IP videonun geniş bir kullanım platformunda

cameras either through direct interface or via
çalışabilmesini LineUp sağlar. Bu sayede
SDK
allowsvefor
LineUpsoruşturmalarında
to leverage existing
güvenlik
istihbarat
ek
infrastructure
to
provide
an
added
layer
of
bir alt yapı katmanı oluşturulmuş olur.

security and int elligence.

Alerting against known watchlists
Arama listesinde sorgulama sorunsuz bir
occurs through a seamless integration to
şekilde yapılır. Biyometrik yüz tanıma
Vigilant's biometric facial recognition

çözümü FaceSearch birden fazla

solution,
FaceSearch.
Manage
sorgulamayı
aranan veya
yasaklı multiple
kişiler,
watchlists
and
configure
alerting
çalışanlar, VIP ve ilgili diğer kişiler for
individuals,
employees,
wanted
or banned
kriterlerine
göre yapabilir
ve yönetebilir.
vendors, VIP's, or other persons of interest.
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www.vigilantsolutions.com

Easy system management
Kolay raporlama ve sistem
for
and
reporting
yönetimi
özelliğiallows
sayesinde
quick
setup, management
hızlı raporlama,
kamera
of
camera feeds,
querying
beslemeleri
sorgulamaları
and
reporting on one or
yapılabilir.
Periyodik
olarak
more
cameras
forraporlar
a given

oluşturulabilir
ve otomatik
date
I time. Reports
are
veya configurable,
rutin şekilde and
standart
fully
may
dosya formatları
even
be scheduled for
oluşturularak tarih,saat ve
automatic and routine
konum bilgileri içerien eemail delivery in a variety of
mailler gönderebilir.
standard file formats.

+1 (925) 398-2079
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