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Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Πισίνες





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GDPR

• Δυνατότητα απόκρυψης ατόμων/αντικειμένων
(Export GDPR Masking) κατά την εξαγωγή video 
(GDPR compliant export). Ακόμα και αν τα 
αντικείμενα αυτά κινούνται

• Δυνατότητα απόκρυψης προσώπων στη 
ζωντανή προβολή (Real Time Face GDPR 
Masking) και στο καταγεγραμμένο video
ανάλογα με το επίπεδο δικαιωμάτων κάθε 
χρήστη



ΚΑΜΕΡΕΣ SUPER STARLIGHT



Video Analytics



Video Analytics

Υπάρχουν δυνατότητες με Software Analytics όπως:

 Αναγνώριση  πινακίδων Plate Recognition 
 Αναγνώριση προσώπων Face Recognition
 Εικονικούς φράχτες (Fence) όπου σε περίπτωση παραβίασης δίνουν συναγερμό 
 Θερμικές κάμερες με Fence
 Μέτρηση ταχύτητας οχημάτων
 Μέτρηση διέλευσης ατόμων
 Εγκατάλειψη αντικειμένου .
 Αναζήτηση με βάση το μέγεθος ενός αντικειμένου (άνθρωπος, αυτοκίνητο, 

φορτηγό), το χρώμα του (ένα κίτρινο ταξί) ή κάποιο χρώμα πάνω του (π.χ. μια 
κόκκινη τσάντα), την κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητά του ή την εμφάνιση 
ενός προσώπου ή έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω. 



Time Compressor
• Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην Ασφαλεια είναι ο  συμπιεστής χρόνου 
(Time Compressor) ή αλλιώς μια οπτική σύνοψη του καταγεγραμμένου 
video σε λίγα δευτερόλεπτα. 
• Ο χειριστής μπορεί να αναζητήσει όλα τα γεγονότα και τις κινήσεις που 
έλαβαν χώρα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα και να τα προβάλει 
ταυτόχρονα στην οθόνη σαν μια συμπυκνωμένη παρουσίαση των σημείων 
που χρήζουν προσοχής



Thermal VS Analog



ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ



 Το λογισμικό διαχείρισης και καταγραφής των καμερών ενσωματώνει 
αλγόριθμους προηγμένης ανάλυσης βίντεο (Video Analytics) και αποτελεί 
πλατφόρμα ανοιχτής αρχιτεκτονικής (Open Platform VMS), προηγμένης 
τεχνολογίας και αξιοπιστίας , καθώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα (μελλοντικής) 
προσθήκης IP καμερών από διάφορους κατασκευαστές της αγοράς.

 Ένα σωστά σχεδιασμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα απαιτεί την ελάχιστη 
δυνατή παρέμβαση στη λειτουργία του, καθώς καταγράφει όλα τα σημαντικά 
συμβάντα στο αρχείο αποθήκευσης video, και εστιάζει την προσοχή του χειριστή 
κυρίως στα συμβάντα και τους συναγερμούς. 

 Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης από το σύστημα video, αποτελεί 
απαραίτητη βοήθεια για το χειριστή, καθώς.

 Η υποστήριξη ανοιχτής αρχιτεκτονικής μειώνει την κούραση του και τον βοηθά 
αποτρέποντάς τον να χάσει τυχόν σημαντικά συμβάντα είναι εξαιρετικά 
σημαντική προϋπόθεση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   
CCTV CONTROL ROOM



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΜΕ  ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ACCESS CONTROLLNPRCONTROL GATE BMS

ALARM SYSTEM CONTROL CCTV ROOM



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ



Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΟΥΡΑΣΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ



Real-Time Events από Τεχνητή Νοημοσύνη



Real-Time GDPR Μάσκα με AI



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ AI



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΝΙΓΜΟΥ AI
ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



Σας ευχαριστούμε πολύ .
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