
Smart funkce 4K kamer  

 

1. Perimeter Intrusion Detection (PID) – Zóna vniknutí/Vniknutí do vyhrazené zóny. 

 

 

 

Používá se pro ochranu obvodů a otevřených území. Při zasažení nového objektu do vybrané zóny, systém 

vyvolá oznámení. Objekt a trajektorie jeho pohybu budou zobrazeny pomocí grafiky.  

 

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce. 

Sensitive – Citlivost snímače 1-4. 

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor. 

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail. 

Rule number – Výběr Zóny vniknutí. Celkem lze vytvořit 4 zóny. 

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí každé zóny. 

Rule type – Nastavení pravidel oznamování  při vniknutí do zóny. Pouze 3 pravidla. A -> B, B -> A, A <-> B. 

 

 



2. Line Crossing Detection (LCD) – Překročení virtuální linie 

 

 

 

Používá se pro ochranu otevřených území nebo území s omezeným přístupem. Při překročení virtuální linie, 

systém vyvolá oznámení. Objekt a trajektorie jeho pohybu budou zobrazeny pomocí grafiky.  

 

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce. 

Sensitive – Citlivost snímače 1-4. 

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor. 

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail. 

Rule number – Výběr Překročení virtuální linie. Celkem lze vytvořit 4 virtuální linie. 

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí každé linie. 

Rule type – Nastavení pravidel oznamování při překročení virtuální linie. Pouze 3 pravidla. A -> B, B -> A, A 

<-> B. 

 



3. Stationary Object Detection (SOD) – Detektor zapomenutých/ztracených objektů. 

 

 

 

Používá se k detekci nových nebo ztracených statických objektů v předem vybrané oblasti. Například na 

veřejných místech, aby se zabránilo krádeži nebo ponechání potenciálně nebezpečných předmětů. Při 

detekci systém vyvolá oznámení a objekt bude zvýrazněn grafikou. 

 

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce. 

Sensitive – Citlivost snímače 1-4. 

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor. 

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail. 

Rule number – Výběr Oblasti detekce. Celkem lze vytvořit 4 oblasti. 

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí každé oblasti. 

Rule type – Nastavení pravidel oznamování ve vybrané oblasti. Pouze 3 pravidla. Legacy – ztracené 

předměty, Lost – ponechané předměty , Legacy&lost – detekce ztracených a ponechaných předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pedestrian Detection (PD) – Detekce chodců. 

 

 
 

  

Používá se k detekci chodců v oblasti silničního provozu, je možná integrace se systémy "Bezpečné město". 

Při detekci systém vyvolá oznámení a objekt bude zvýrazněn grafikou.  

 

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce. 

Level – Velikost objektu, který má být detekován. Small – malý, Middle – střední, Big – velký.  

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor. 

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail. 

Rule number – Pouze jedna oblast pro detekci. 

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí oblasti. 

Rule type – Pouze jeden typ nastavení pravidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Face Detection (FD) – Detekce obličeje 

 

 
 

Používá se k detekci obličejů v záběru (bez rozpoznávání) a následnému jednoduššímu vyhledávání v 

archivu. Při detekci systém vyvolá oznámení a obličej bude zvýrazněn grafikou. 

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce. 

Level – Velikost obličeje, který má být detekován. Small – malý, Middle – střední, Big – velký.  

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor. 

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail. 

Rule number – Pouze jedna oblast pro detekci. 

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí oblasti. 

Rule type – Pouze jeden typ nastavení pravidla. 

 

6. Cross Counting (CC) – Počítání překročení linie 

 

 
 

 



Používá se k počítání počtu překročení linie s objekty, například hrubý počet návštěvníků v nákupním 

středisku / obchodě. Při detekci systém vyvolá oznámení a objekt bude zvýrazněn grafikou. Počet 

překročení, a to Vstup (IN), Výstup (OUT), Celkové číslo (Total) bude zobrazen počítadlem v levém horním 

rohu snímku. 

 

Switch – Zapnutí / Vypnutí funkce. 

Sensitive – Citlivost snímače 1-4. 

Scene – Výběr místa instalace kamery. Ulice/prostor. 

Send Email - Zapnutí / Vypnutí funkce zasílání oznámení na e-mail. 

Rule number – Pouze jedna linie pro počítání. 

Rule switch – Zapnutí / Vypnutí linie pro počítání. 

Rule type – Nastavení pravidel oznamování při překročení linie. Pouze 3 pravidla. A -> B, B -> A. 

 

 


