


TECHNOLOGIA DEEP LEARNING HIKVISION
WYŻSZY POZIOM INTELIGENCJI
WYDAJNIEJSZY MONITORING



Coraz głębiej wkraczamy w erę technologii obróbki danych płynących z systemów monitoringu. W branży bezpieczeństwa kluczową rolę będzie odgrywać tak zwana 
głęboka inteligencja. Technologie „uczące się” będą coraz powszechniejsze i coraz bardziej zaawansowane. Ten trend z pewnością będzie widoczny  
we wszystkich kluczowych obszarach bezpieczeństwa. Kamery DeepInView i NVR-y DeepInMind firmy Hikvision odegrają przewodnią rolę w tym nowym świecie 
technologii monitoringu, dając użytkownikom dostęp do inteligentnych rozwiązań, które będą mogli mądrze wykorzystać. 
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1. Tradycyjny algorytm inteligentny

ZALETY 
DEEP LEARNING

Choć liczba urządzeń do monitoringu wizyjnego i ilość 
gromadzonych przez nie danych gwałtownie rosną, 
tradycyjne algorytmy inteligentne wciąż poruszają się 
jedynie po powierzchni dostępnych informacji.  
Obecne systemy cechuje：

Model algorytmiczny Deep Learning  ma znacznie bardziej rozbudowaną strukturę. W przypadku Deep Learning 

oryginalny sygnał przechodzi przez poszczególne warstwy przetwarzania, a następnie efekty częściowego  
zrozumienia sytuacji (płytkiego) kierowane są do ogólnej warstwy abstrakcji (głębokiej), gdzie rodzi się 
postrzeganie obiektu.

Deep Learning nie wymaga ręcznych interwencji użytkownika, lecz opiera się na samodzielnym wyodrębnianiu  
cech obrazu przez komputer. Im więcej cech obrazu, tym dokładniejsze jego rozpoznawanie i klasyfikowanie.

2. Od „płytkiego” do „głębokiego”

3. Od „spreparowanych cech” do „uczenia się cech obrazu”



Doświadczenie użytkowników poprawiło się, a ich samych jest 
coraz więcej, co oznacza dostępność większej ilości danych. 
Dzięki dużej ilości danych treningowych o wysokiej jakości 
modele rozpoznawania wzorców obiektów stosowane  
w monitoringu wizyjnym stają się coraz dokładniejsze.

Technologia Deep Learning jest możliwa dzięki gwałtownemu 
rozwojowi kart graficznych, superkomputerów, chmur 
obliczeniowych i innych szybkich platform sprzętowych.

Stała optymalizacja algorytmów Deep Learning 
oznacza coraz lepsze rozpoznawanie obiektów 
będących celem monitoringu.

KLUCZOWE ELEMENTY
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KLUCZOWE CECHY
DEEP LEARNING
Rozpoznawanie twarzy to tylko jedna z wielu możliwości, 
jakie daje Deep Learning. Dzięki mechanizmom analitycznym 
wprowadzającym rozwiązania biznesowe w XXI wiek  
oraz automatycznemu wyzwalaniu alarmów z ponad 90% 
poprawnością, technologia ta przewyższa wszystkie znane 
rozwiązania systemu monitoringu wizyjnego. Technologia Deep 
Learning firmy Hikvision odfiltrowuje ze sceny nieistotne obiekty 
i ruchy, które w zwykłych systemach wywołałyby alarm. 
Dane pojazdów są rejestrowane i zapisywane w bazie, 
dzięki czemu zyskuje się dostęp do wielu funkcji z zakresu 
bezpieczeństwa. Systemy do zliczania ludzi zapewniają firmom 
przewagę w obszarze marketingu, możliwości w zakresie 
konwersji oraz korzyści na wielu płaszczyznach. 



Filtr fałszywych alarmów oznacza, że system może przeprowadzić drugie, 
pomocnicze rozpoznawanie ludzi w ramach wykrywania zachowań (przekroczenia 
linii, naruszenia strefy chronionej), co w rezultacie ogranicza występowanie 
fałszywych alarmów powodowanych przez poruszające się liście, cienie, zmiany 
oświetlenia, pojazdy, małe zwierzęta itp. 

2. Odfiltrowywanie fałszywych alarmów
Oprogramowanie do wykrywania twarzy samo ocenia, czy w strumieniu wideo 
występuje ludzka twarz. Jeśli tak, rejestrowane jest jej położenie, rozmiar 
i najważniejsze cechy (np. wielkość, mimika). Na podstawie tych informacji 
można ustalić znaki rozpoznawcze. Dzięki porównywaniu tych danych  
z twarzami zarejestrowanymi w bazie danych możliwe jest rozpoznawanie osób.

1. Rozpoznawanie twarzy

Współczynnik uzasadnionych 
alarmów równy co najmniej  

90%

Oświetlenie Koty Deszcz

Ptaki Liście

Ludzie

Wykrywanie naruszenia strefy chronionejWykrywanie przekroczenia linii

Po przetworzeniu obrazu przez NVR DeepInMind fałszywe alarmy  
są odfiltrowywane!

Obrazy i komunikaty alarmowe z kamer IP

Ochrona obszarowa DeepInView
NVR z funkcją wykrywania osób  
i analizy

Koty Liście



Funkcja zliczania osób służy do zliczania  
ludzi wchodzących, wychodzących  
i pojawiających się w określonej scenie,  
na przykład w supermarkecie lub muzeum, 
czyli w miejscach, w których duże grupy ludzi 
poruszają się pieszo.

Określenie strukturyzacja odnosi się do dwuwymiarowej tabeli powstałej po wyodrębnieniu informacji na temat 
pojazdów, takich jak numer tablicy rejestracyjnej, kolor, marka, model, edycja itp.  
Dane te pozwalają odtwarzać informacje na temat pojazdów. 

Funkcja wyszukiwania ludzkich sylwetek pozwala przekazać systemowi zdjęcie całej sylwetki określonej osoby,  
a system wyszuka odnoszące się do niej obrazy i informacje dostępne w zarejestrowanym materiale.

3. Zliczanie osób 4. Strukturyzacja danych pojazdów

5. Wyszukiwanie sylwetek ludzi

Dobra odporność na zakłócenia

Filtrowanie według wzrostu

Filtrowanie osób poruszających się 
bez wyraźnego celu



ZASTOSOWANIA  
WYBRANYCH 
PRODUKTÓW

Właściciele sklepów stacjonarnych muszą 
dobrze rozumieć zachowania swoich klientów, 
aby mogli lepiej konkurować ze sklepami online. 
Jednocześnie w zwiększaniu zysków istotną rolę 
odgrywa unikanie strat. To i wiele więcej jest 
możliwe dzięki technologii Deep Learning.  
Klient zyskuje nie tylko monitoring wizyjny,  
ale i rozbudowane funkcje analityczne. 

HANDEL

Analiza zachowań klientów

największego obłożenia oraz stosowne rozplanowanie pracy 
personelu w połączeniu z danymi z kas fiskalnych pozwala 
obliczać współczynniki konwersji.

Zapobieganie stratom
 

za zapobieganie stratom mogą być powiadamiani w sytuacji, 
gdy w sklepie pojawiają się znani już złodzieje. System może 
rozpoznawać ich we wszystkich sklepach sieci.

twarzy.

Alarmy dotyczące naruszenia strefy 
chronionej

Deep 
Learning drastycznie zwiększa dokładność wykrywania 
naruszenia strefy chronionej, ignorując zwierzęta, ruch liści 
itp.



Istnieje wiele rodzajów budynków —  
mieszkalne, przemysłowe, czy też stadiony. 
Każdy z nich wymaga ochrony. Najczęściej 
klienci oczekują kontroli dostępu i ochrony 
obszarowej. Dzięki technologii Deep Learning 
urządzenia Hikvision zapewniają bardziej 
precyzyjne alarmy dotyczące naruszenia strefy 
chronionej i wygodniejszą kontrolę dostępu.

BUDYNKI

Wykrywanie i analiza sylwetek ludzi
 

w technologii embedded, w których algorytm Deep Learning 
realizowany jest przez kartę graficzną. Jest to rozwiązanie szybsze 
i dokładniejsze niż klasyczne poleganie na głównym procesorze 
systemu. Taki NVR skutecznie odfiltrowuje fałszywe alarmy 
wywoływane przez zwierzęta i obiekty nieożywione, z dokładnością 
przewyższającą 90%. 

Deep Learning wkroczyła do branży bezpieczeństwa  
 

Alarmy dotyczące naruszenia strefy 
chronionej

Deep Learning 
drastycznie zwiększa dokładność wykrywania naruszenia strefy 
chronionej, ignorując zwierzęta, ruch liści itp.

Rozpoznawanie twarzy
 

z rozpoznawaniem twarzy. Alarmy w przypadku podejrzanych gości.

ktoś odbija kartę zegarową za kolegę.



Skuteczna ochrona mieszkańców, ich własności 
i miejsc publicznych to stałe wyzwania 
władz miejskich na całym świecie. W ramach 
projektu Bezpieczne miasto technologia Deep 
Learning firmy Hikvision została wdrożona 
do rozpoznawania konkretnych osób oraz 
analizowania zachowań ludzi i pojazdów. 
Pozwala to rozpoznawać zbiegów, odnajdywać 
zaginionych, zapobiegać potencjalnym 
przestępstwom, wykrywać niewłaściwe 
zachowania dotyczące parkowania itp.

INTELIGENTNE 
MIASTA

Rozpoznawanie twarzy

rozpoznawania twarzy.

Inteligentna analiza ruchu

 

 
z zakresu parkowania.
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