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NetStream Analytics

NetStream™ Analytics
Intelligent objectgebaseerd
Analyse van video-inhoud
Video Management

Belangrijkste voordelen
Laag vals alarmpercentage (FAR) - perfect geschikt voor
buitenshuis, in alle weer- en verlichtingsomstandigheden
Flexibele regels - aanpasbare, onbeperkte regelengine, vooraf
gedefinieerd schema en verschillende detectors
Waarschuwingen en meldingen in realtime
Gebruik minder opslagruimte en bandbreedte door alleen
gebeurtenissen op te nemen
Uiterst schaalbare en kostenefficiënte oplossing

Het videodiagnosesysteem van Vigilant NetStream is ontworpen om
een naald in een videohooiberg te vinden. Het maakt gebruikt van
geavanceerde algoritment voor beeldverwerking om videobeelden om
te zetten in bruikbare informatie. Het proces detecteert, classificeert en
traceert video-inhoud om in realtime waarchuwingen en automatische
analyses af te leveren volgens vooraf gedefinieerde regels en scenario’s.
Dit optimaliseert het beslissingsproces van veiligheidspersoneel.
Het product is ontworpen rond een geavanceerd systeem voor
objecttracering dat bewegende en stilstaande doelen continu traceert. Het
traceringssysteem is robuus gebouwd om bestand te zijn tegen moeilijke
omgevingsomstandigheden, zoals veranderende verlichting, bewegende
vegetatie en rimpelend water.
NetStream Analytics omvat een pakket met diagnoseproducten met een

Belangrijkste kenmerken
Camerasabotage
Inbraak
Virtuele detectiedraden
Tellen
Rondhangen
Verlaten object

intuïtieve webgebaseerde configuratietoepassing waarmee u snel en
gemakkelijk de regels kunt definiëren die in realtime waarschuwingen
genereren wanneer ze worden geactiveerd. Deze producten zijn:
NetStream Intrusion Analytics traceert continu bewegende en stilstaande
doelen en genereert in realtime waarschuwingen voor de aanwezigheid
van objecten in meerdere overlappende detectiezones.
NetStream Surveillance Analytics is een volledig analysepakket dat continue
bewegende en stilstaande doelen traceert en classificeert. Dit complete
analysepakket bestaat uit meerdere filters, waaronder: inlopen, uitlopen,

Videostabilisering

verschijnen,

Niet-detectiezones

objectentelling en rondhangen. Alle filters wordne ondersteund op elke

verdwijnen,

gestopte

objecten,

richtingsbeperkingen,

combinatie van meerdere overlappende detectiezones.
NetStream Intrusion Analytics wordt geleverd bij de volledige lijn van IPcamera’s (7000-serie) en encoders (2900-serie) van Vigilant.

NetStream Analytics

Videobewegingsdetectie met verschillende filters die u kunt
toepassen op een aandachtsgebied met behulp van een
opgegeven aandachtsgebied en waarschuwingen bij het
oversteken van de lijn of de perimeter. Op deze objecten kunnen
verschillende filters worden toegepast:
• •
Richtingsbeweging
• •
Inlopen en uitlopen
• •
Verschijnen en verdwijnen

Verlaten objectdetectie wordt gebruikt om alarmen te activeren
voor objecten die voor zeer korte duur in een aandachtsgebied zijn
achtergelaten. Dit kan bij veel standscentratoepassingen worden
gebruikt voor verdachte bagage, onwettig parkerende auto’s of
zelfs voor voertuigen die vast zitten op de autosnelweg.

Camerasabotage kan worden gebruikt om te detecteren wanneer
het zicht van een camera is verduisterd. De functie detecteert dat
de camera is bedekt met een tas of .dat de lens moedwillig uit
focus wordt gehaald of met verf wordt beklad

Rondhangdetectie is de detectie van personen die in een
welbepaalde zone blijven gedurende een periode die door de
gebruiker is gedefinieerd. Deze detector kan worden gebruikt op
parkeerplaatsen, campussen en slaapzalen. Operators worden
zich sneller bewust van potentiële bedreigingen, waardoor ze
de huidige situatie onmiddellijk kunnen inschatten en beslissen
welke actie moet worden ondernomen.

Videostabilisering is een robuuster oplossing om de videobeelden
van een camera te stabiliseren. Veel buitencamera’s beven of trillen
door wind- en weersomstandigheden. Het product analyseert de
inkomende videobeelden, verwijdert het schokken en voert een
gestabiliseerde videostream uit. Dit vermindert de beeldmoehied
en zorgt voor een duidelijke en stabiele video.

Krachtig 3D-objecttraceringssysteem is uiterst gevoelig, maar
bestand tegen bronnen van valse alarmen als gevolg van omgevingsomstandigheden, bv. verlichting, regen, beweging van
de vegetatie en een schokkende camera als gevolg van de wind.
Onderscheidt verschillende objecten die zich over het camerabeeld bewegen en kan talrijke detectors toepassen en waarschuwingen sturen bij gebeurtenissen.

Bestelinformatie
Model

Beschrijving

710-00001

NetStream Surveillance Analytics eeuwige licentie - eenmalige aankoop
Maakt camerakalibratie mogelijk voor meer precisie.
Bewakingsfuncties: Richtingsfilter; een zone inlopenuitlopen; in een zone verschijnen/verdwijnen Appear/Disappear in a region;
gestopt voertuig/achtergelaten bagage; rondhangen; snelheidsovertreding; mensen/voertuigen tellen
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