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HNMHVAS jest licencją oprogramowania Active Alert
umożliwiającego inteligentną analizę wideo pod kątem
automatycznego wykrywania i powiadamiania o
określonych zachowaniach i zdarzeniach zarówno w
dzień jak i w nocnych warunkach oświetleniowych.
Licencja HNMHVAS umożliwia analizę obrazu z jednej
kamery (jest licencją bazową lub rozszerzającą) i
dostarcza następujących scenariuszy analizy:

Zasłonięcie kamery
Utrata ostrości kamery
Wjazd samochodu na parking
Wjazd samochodu do zabronionej strefy
Wyjazd samochodu z nieprawidłowego kierunku
Wyjazd samochodu z parkingu
Wyjazd samochodu z zabronionej strefy
Zabronione zawracanie samochodu
Samochód zatrzymany za długo
Samochód na pasie awaryjnym
Samochód zaparkowany w zabronionej strefie
Samochód zjechał z drogi
Samochód zaczął poruszać się w
nieprawidłowym kierunku
Samochód zakończył poruszać się w
nieprawidłowym kierunku
Samochód przekroczył linię wirtualną
Pojawił się nowy obiekt w polu widzenia
Obiekt pojawił się w zabronionej strefie
Obiekt pojawił się z nieprawidłowej strony
Obiekt opuścił pole widzenia
Obiekt opuścił zabronioną strefę
Dwa obiekty zostały połączone
Obiekt zaczął się poruszać
Obiekt zaczął się poruszać w nieprawidłowym
kierunku
Przemieszczający się obiekt zatrzymał się
Obiekt przekroczył linię wirtualną
Obiekty poruszające się razem rozdzieliły się
Dwoje ludzi połączyło się
Dwoje ludzi rozłączyło się
Zliczenie osoby przy wejściu
Zliczenia osoby przy wyjściu
Osoba naruszyła strefę zabronioną
Pojawienie się osoby z nieprawidłowego
kierunku
Osoba opuściła zabronioną strefę
Osoba szwęda się w strzeżonej strefie
Osoba przekracza płot
Osoba zaczęła poruszać się w nieprawidłowym
kierunku
Osoba przestała poruszać się w określonym
kierunku
Osoba przekracza wirtualną linię
Powrót obrazu do normy
Zmiana pola widzenia

Analityka Actvie Alert Video jest zintegrowana z

Honeywell HNMHVAS
Licencja oprogramowania analityki video
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systemem zarządzania obrazem MAXPRO VMS i może
przekazywać alarmy zwiększając skuteczność systemu
nadzoru video.


