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Novinky v aktivních
síťových prvcích
PLANET

Vlastnosti a funkce přepínačů
Význačné vlastnosti Planet prvků
•
•
•
•
•
•
•

Stack – stoh sběrnicí nebo IP
PoE napájení s možností 10Mb/s „extend“ módu
Dotykový LCD displej
ONVIF monitoring
Průmyslové a automotive provedení s certifikacemi (EN50155)
Fanless provedení bez ventilátorů nejen SoHo a DIN modelů
Redundantní zdvojené napájení

Ultra PoE
802.3bt

Ultra PoE
• IEEE 802.3af = 15W
• IEEE 802.3at = 30W (PoE+)
• IEEE 802.3bt Type 3 = 60W (Ultra PoE) … dříve 802.3at+
• IEEE 802.3bt Type 4 = 95W (Ultra PoE)

Ultra PoE 802.3bt
standard a kompatibilita
Práce na novém standardu 802.3bt začaly již v roce 2013
Finální ratifikace ukončena až v září 2018
Může být nasazeno i na 2.5GBASE-T, 5GBASE-T and 10GBASE-T
Propojením 802.3at/af proti 802.3bt nemůžete nic zkazit:
802.3bt injektor (PSE): vždy podporuje i nižší výkony, tj. připojíte a zprovozníte na něj 802.3at/af
802.3bt spliter (PD): pracuje do výkonu injektoru, tj. injektor mu „nedá“ větší výkon
Zařízení ne tak úplně 802.3at kompatibilní: Hledejte nastavení v tzv. „Legacy mode“

Ultra PoE
technická změna Type 3 vs. Type 4
IEEE 802.3bt Type 3 = 60W má dvě možnosti ustavení napájení:
1.) PSE zdroj pozná výkon pomocí změření odporu na PD
2.) mezi PSE a PD proběhne Ethernetová komunikce a domluví se na odběru
-

nejdříve původní metodou ustaví nastaví 802.3at
následně Ethernet Link Layer Discovery Protocol (LLDP) si zařízení odběr dohodnou
PoE Standard

IEEE 802.3bt Type 4 = 95W (Ultra PoE)
Pouze 2.) možnost.  zařízení jsou
do značné míry inteligentnější v řízení příkonu.
Uživatelský rozdíl ? Žádný!

Maximální výkon
dodaný PSE
Dostupný výkon
dodaný PD
Rozsah napětí

802.3af
typ 1

802.3at
typ 2

802.3bt
typ 3

802.3bt
typ 4

15,4W

30W

60W

95W

12,95W

25.5W

50W

90W

48V

50~57V

Počet využitých párů

2 páry

4 páry

Podporované módy

End-span nebo Midspan

End-span + Mid-span

Podporovaná
kabeláž

Cat. 3/5/5e/6

Cat. 5e/6

802.3bt injektory
POE-171A-60
POE-171A-95

UltraPoE 802.3at 60W:
POE-172
POE-173

POE-175-95

IPOE-171-60
IPOE-171-95

802.3bt splitery
IPOE-171S
Ultra PoE splitter, 802.3bt do 95W, výstup DC 12V/24V 90W
1000Base-T, DIN, IP30, -40~75 st.C

POE-171S - Ulta PoE splitter, 802.3at+ do 60W, výstup 12/19/24V 50W, 1000Base-T
POE-172S - Ulta PoE splitter, 802.3bt do 75W, výstup 12/19/24V 60W, 1000Base-T

802.3bt extendery
POE-E304 – 4 porty, výkon 60W

IPOE-E172 – 2 porty, průmyslové provedení, IP63, výkon 60W

IPOE-E174 – průmyslové
provedení, 4 porty, výkon
64W

Přepínače s
komfortními funkcemi

PoE přepínače s ONVIF
Řada přepínačů GS-5220-xxX
•
•
•
•
•
•
•

ONVIF modul pro přehled a správu IP kamer
dle modelu počet portů a PoE výkon
X verze obsahuje SFP+ 10Gbase-X
R-verze s duálním napájením
všechny myslitelné síťové funkce včetně statického L3 routing
diagnostika kabeláže (TDR) a ESD ochrany na každém portu
PoE pokročilé funkce řízení a detekce (scheduler, ICMP check, tepelná ochrana)

PoE přepínače s ONVIF + LCD
Řada přepínačů GS-5220-xxXV
•
•
•
•
•
•

ONVIF modul pro přehled a správu IP kamer
LCD dotykový displej na předním panelu
prakticky bez výjimek SFP+ 10Gbase-X
funkčně a výbavou shodné s GS-5220-X
dle modelu počet portů a PoE výkon
Modely GS-5220-xxUP podporují 802.3bt (až 600W)

Další novinky
PLANET

VDLS2 konvertor + 802.3at injektor
VC-231GP
• VDSL2 modemy/bridge
• 802.3at (30W) injektor
• podpora G.INP
• podpora G.Vectoringu dle ITU G.993.5
• 1000Base-T rozhraní Ethernet
• ESD ochrana do 6KV DC
• možný provoz na VDSL O2 lince
• do 190/190Mbit 300m
• do 1,4km 20/12Mbit
• napájení externím zdrojem 54V

Průmyslový PoE switch
napájený DC 12~48V
IGS-10020HPT
•
•
•
•
•
•
•

Porty: 8x RJ-45 10/100/1000BASE-T PoE 802.3at, 2x SFP 1000BASE-SX/LX/BX
Ochrana: ESD do 6kV, EFT do 6kV
Provozní teplota: -40°C - 75°C, vlhkost do 95%
Celkový napájecí výkon: 60W pro DC 12V, 120W pro DC 24V, 240W pro DC 48V
PoE scheduler a ICMP ping detekce na portech
běžné síťové funkce a protokoly včetně L3 statického routování
ONVIF modul pro monitoring IP kamer

Průmyslové konvertory s PoE
IGTP-802T / 802TS / 805AT
•
•
•
•
•

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000Base-T 802.3at
dle modelu SFP 1000Base-X nebo SC (MM nebo SM)
Napájení 12~48V DC redundantní, výkon 30W
Ochrany: ESD do 6KV DC, EFT do 6KV DC
Provozní teplota: -30 až 75°C

10GBASE-T konvertory
XT-705A (desktop provedení i pro šasi instalaci)
IXT-705AT (průmyslové provedení)
• Porty: 1x RJ-45 100/1000/2,5G/5G/10GBASE-T
1x SFP+ 10GBASE-XR
• Napájení: zdroj 5V DC nebo AC 24V / DC 12-48V
• ESD ochrana: <6 KV DC
• Provozní teplota: 0~50°C nebo -40~75°C

10GBASE-T karta NIC
ENW-9803
•
•
•
•
•
•

1x 10GBase-T, RJ-45, IEEE 802.3an
Podporované rychlosti rozhraní: 10Gb / 5Gb / 2,5Gb / 1Gb / 100Mb
sběrnice PCI Express x4 (rev 2.0)
podpora VLAN detekce tagů a zpracování (802.1Q)
hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum
podpora zpracování provozu na více procesorech - RSS (Receive-Side Scaling)
Typ kabelu

Max.délka vedení

Popis a normy

CAT 6 (Class E) nestíněný

55m

ISO/IEC TR 24750 / TIA TSB-155-A

CAT 6 (Class E) stíněný

100m

ISO/IEC TR 24750 / TIA TSB-155-A

CAT 6a (Class EA)

100m

ISO/IEC 11801:2002 / ANSI/TIA-568-C.2

CAT 7 (Class F)

100m

ISO/IEC TR 24750

CAT 7a (Class FA)

100m

ISO/IEC 11801:2002 / ANSI/TIA-568-C.2

Multiport karty NIC s PoE
ENW-9720P
ENW-9740P
•
•
•
•
•

2x / 4x 10/100/1000T, RJ-45, IEEE 802.3at
podpora Virtual LAN (VLAN IEEE 802.1Q)
PCI-E v2.1 x4
Vlastní příkon <5W
PoE 60 / 120W (30W/port)

Zavedli jsme METRO i do Brna
IGS-6325-20T4C4X
• Porty: 16 x RJ-45 10/100/1000BASE-T
4x SFP+ 10GBASE-SR/LR
4x SFP 100/1000BASE-X
• Napájení: duální AC 230V nebo DC 48V, fanless
• Běžné síťové funkce včetně L3 routování, ERPS
• MODBUS a SCADA podpora, 2x DI / DO
• Management: web, SSL, SSH, SNMPv3, Telnet
• Provozní teplota: -40°C ~ 75°C

IoV brána s LTE a GPS
VCG-1500WG-LTE
•
•
•
•

průmyslová LTE brána, 1x LTE (slot pro SIM kartu), 1x WAN, 4x LAN, 1x WLAN, GPS přijímač
Web a SNMPv3 správa, dualstack IPv4/IPv6
router s firewallem, VPN GRE, PPTP, IPSec, L2TP
testované průmyslové provedení, napájení DC 6-32V, příkon ~3W

10G přepínače

10G - Layer 3
XGS-6350-12X8TR
•
•
•
•
•
•

12x SFP+ 10GBase-X
8x 1000 Base-T RJ-45
hardwarové přepínání IP paketů, routovací tabulka 128 záznamů, IP Policy-Based-Routing (IP PBR)
L3 IPv4/IPv6 routovací protokoly RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGP
komplexní síťové funkce, na úrovni routeru
2x AC napájení

Některé ne úplně obvyklé funkce:
•
MACFF – MAC Forced Forwarding – v rámci jedné VLAN omezuje host-host komunikaci, směruje komunikaci jen na gateway
•
CFM – Connectivity Fault Management – 802.1ag a ITU-T Y.1731 – statistické funkce
•
EFM OAM 802.3ah – Ethernet in the First Mile – monitoring jednotlivých propojení

•

EAPS - Ethernet Automatic Protection Switching – fault tolerant topologie L2 pro VLANy, 50ms přepojení

•

IEEE1588 – Precision Time Protocol - přesný čas po Ethernetu – switch

Pro koho?
• chci centrální přepínač s více než 4-mi SFP+ ale vystačím s 12-ti
• dynamické routování uvítám

další Planet „Full 10G“ SGS-6340-16XR – 16x SFP+

10G Layer 3
série SGS-6341
SGS-6341-16S8C4XR
• 4x SFP+ 10GBase-X
• 24x SFP 1000Base-X / 8x 1000 Base-T RJ-45
• duální napájení AC a 12V DC (tj. z baterie)

SGS-6341-48T4X
• 4x SFP+ 10GBase-X
• 48x 1000 Base-T RJ-45
•
•
•
•
•

hardwarové přepínání IP paketů, routovací tabulka 1k záznamů, IP PBR
IPv4/IPv6 routovací protokoly RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGPv4/v4+
routování odděleně v každé VLAN skupině
extra port konzole, extra port pro out-of-band management
HTTPS interface a konzole Cisco-like jazyk

Pro koho?
• chci dynamické routování (např. aspoň RIP)
• XGS3-24042, XGS3-24242 funkce nevyužiji, je na to příliš drahé a pro
mne přehnané
• nepotřebuji všechno SFP+, spíš více portů, takže ne XGS-6340/6350
• přece jen ale chci mít pár SFP+ portů na vzájemné propojení takže
SGS-6340 mi nevyhoví

další ze série: SGS-6341
SGS-6341-24T4X 4x SFP+ 10G, 24x 1000T
SGS-6341-24P4X 4x SFP+ 10G, 24x 1000T PoE 802.3at 370W

100G přepínače

100G
srovnání s rychlostí úložišť
Pro koho?
• propojení pro replikaci serverů, rychlý backup
• výstavba sítě s výhledem do budoucna
• výpočetní clustery a poskytovatelé virtuální strojů

100Gbps = 100Gbit/s ~= 10GB/s

Srovnání:
4TB HDD přečte během 6 minut a ~50s … pokud by diskový systém uměl 10GB/s !
SATA 3.0 = 6Gbit/s = 0.75GB/s
NVMe M2 socket 3 nad PCIe 3.0 x4 = 4GB/s

16x pomalejší (v realitě SSD >18x, HDD >66x)
2,5x pomalejší (v realitě 4x)

Intel Optane 905P 480GB

Srovnání vždy pro dlouhé sekvenční čtení!
Ad nejrychlější zařízení https://www.svethardware.cz/intel-optane-ssd-905p-nejrychlejsi-ssd/46535
https://www.tomshardware.com/news/intel-announces-optane-ssd-905p,36990.html

100G - Layer 3
XGS-6350-24X4C
•

4x QSFP28 100GBase-X / QSFP+ 40Gbase-X

•
•
•
•
•

24x SFP+ 10GBase-X (lze instalovat i 1Gbps moduly)
hardwarové přepínání IP paketů, routovací tabulka 128 záznamů
L3 IPv4 routovací protokoly RIPv1/v2, OSPFv2
Web management, SSL, SSH
možnost 2x AC napájení

! Nezapomeň: je to taky 24x SFP+ i kdybys 100G hned nepotřeboval !

100G
moduly - ceny
100G QSFP28
XL-MQ28-SR4
XL-MQ28-PSM4-2
XL-MQ28-CWDM4
XL-MQ28-LR4-10
XL-MQ28-LR4-20
XL-MQ28-4WDM -40

100GBASE-SR4, MM OM3/OM4, 8 vlákno, 70/100m, MPO
100GBASE-PSM4, SM, 8 vlákno, 2km, MPO
100GBASE-CWDM4, SM, 2 vlákna, 2km, LC
100GBASE-LR4, SM, 2 vlákna, 10km, LC
100GBASE-LR4, SM, 2 vlákna, 20km, LC
100GBASE-4WDM-40, SM, 2 vlákna, 40km, LC

SR4 (OM4) sice nejlevnější ale MPO a 8 vláken! Nejbližší s 2-vláknem a LC konektorem CWDM4.
Cenová nabídka vodítkem reálné aplikovatelnosti: existuje řada starších 100GBASE modulů (formáty 1. generace - CXP, CFP,CFP2, CFP4,CPAK) a (formáty 3. generace Vynecháni „exoti“ – existují jen jako specializované, nemající cenové srovnání…

100G
Terminologie - QSFP
QSFP (QSFP+, QSFP28), 40G a 100G, 38pin

Kde se vzal QSFP28 ?
QSFP = Quad SFP ..tj. 4x SFP modul v jednom = 4x 1Gbit/s
QSFP+ = Quad SFP+ = 4x 10Gbit/s = 40Gbit … např. XL-MQB-SR4
QSFP28 = 4x 28Gbit/s … aktuálně realizuje 4x 25Gbit/s = 100Gbit/s

Rozlišuj:
QSFP == fyzický rozměr
vs.
QSFP+/QSFP28 == elektrická signalizace

SFP+, 10G, 20pin

100G
MPO = Multi-fiber Push On
•
•
•
•

standardizováno (IEC 61754-7, EIA/TIA-604-5)
MPO == MTP, technicky stejná věc. MTP® je obchodní značka US Conec
má možnost mnoha konfigurací, samo označení „MPO“ neříká ani kolik „pinů/vláken“ má v konektoru !
Jen díky nejčastější aplikaci ve spojitosti s QSFP 28 moduly půjde nejčastěji o 12 vláken! (využito 8)
jiné konfigurace pro formáty jiné než ty používané v modulech QSFP28 nebo za účelem distribuce mnoha
vláken v co nejmenším prostoru, typicky „trunk“, „fan-out“ pro 24,48,72,96 vláken v jednom MPO konektoru

Pro QSFP28 100GBASE zajímavé pouze tyto konfigurace:
•
12 vlákno, MM OM3, UPC broušení, barva modrá „aqua“ - pro 100GBASE-SR4 do 70m
•
12 vlákno, MM OM4, UPC broušení, barva fialová „violet“ (často violet+aqua) – pro 100GBASE-SR4 do 100m
•
12 vlákno, SM (G.652), APC broušení, barva kabelu žlutá + konektoru zelená - pro 100GBASE-PM4 do 2km
Pohlaví – řídí se vodícími piny. SR4 modul je „male“, tj. má vodící piny. Propojovací kabel je „female“ a má dírky.
Polarita – tj. jak jsou přehozena pořadí pinů v kabelu na patch kabelu, orientace konektoru určena tvarovým klíčem
Pro přímé propojení QSFP modulů: polarita B – propojení pinů je 1-12, 2-11, 3-10 …
Jiné polarity:
polarita A – propojení pinů je 1-1, 2-2, 3-3 …
polarita C - propojení pinů je 1-2, 2-1, 3-4, 4-3 …
! spojením 2 kabelů polarity B dostanu polaritu A.
! spojením 3 kabelů polarity B dostanu polaritu B.
! existují MPO u nichž lze změnit pozici klíče, tj. měnit si kabel mezi A a B polaritou + ! lze vyjímat vodící piny tj. měnit pohlaví kabelu

MPO 12 Female
MM OM3 /UPC

100G
QSFP28 … za co platíte
Optické moduly se technologicky zásadně liší => cenový rozdíl dán použitou technologií
Typ modulu

Typ laseru

Typ detektoru

Využité vlnové délky

Technologie
vlnového
multiplexu

Dosah

Vláken

Typ vlákna

Typ konektorů

Typ vlákna

100GBase-SR4

VCSEL

PIN

850nm

-

70/100m
dle typu vlákna

8

MM OM3/OM4

MPO (/UPC)

MM OM3/OM4

100GBase-PSM4

DML

PIN

1310nm

Parallel Single
Mode

500/2000m
dle výkonu

8

SM

MPO (/APC)

SM

100GBase-CWDM4

DML

PIN

1271~1331nm
krok 20nm

CWDM

2km

2

SM

LC (/UPC)

SM

100GBase-LR4

DML

PIN

1295.56~1309.14nm
~4nm krok

WDM

10,20, 25km
dle výkonu

2

SM

LC (/UPC)

SM

100GBase-4WDM

EML

APD

1295.56~1309.14nm
~4nm krok

WDM

40km

2

SM

LC (/UPC)

SM

VCSEL = Vertical-cavity surface-emitting laser, to co běžně nazvete „laserovou diodou“, nejstarší technologie
DML = Directly Modulated Laser, laser je modulován přímo elektrickým proudem, obvykle technologie DFB (dříve vyšší třída laserů, pro 100G „minimum“)
EML = Electro-absoption Modulated Laser, laser s nepřímou modulací, laser svítí kontinuálně a je zastiňován E-A materiálem, výrazně nižší chromatická
disperze než DML, výrazně nižší vlastní šum => větší dosahy, výrazně dražší
PIN = P-I-N dioda, „nejběžnější“ foto-detektor, nezapomeňte je až do ~28GHz, tj. RF řešení mikrovlnného pásma
APD = Avalanche Photo Diode, lavinová fotodioda

100G
vs. metalické rozvody
QSFP28 po metalickém vedení - twinax
100GBASE-CR4
max. 5m
reálně nabízeno do 3m

4x25Gbps

twinax kabel

A co „Twisted Pair“?

Standard

Dosah

Kategorie
kabeláže

Metalický konektor

Nejčastější
formát modulů

40GBASE-T

30m

CAT8

RJ45 CAT8

QSFP+

25GBASE-T

30m

CAT8

RJ45 CAT8

SFP28*

10GBASE-T

100m

CAT6A

RJ45

SFP+

5GBASE-T

100m

CAT6

RJ45

SFP

2.5GBASE-T

100m

CAT5E

RJ45

SFP

keystone CAT8

Kabel CAT8
Průměr >8mm
Min. poloměr ohybu ~35m
Vodič 22AWG
kmitočet do 2GHz

Konektor RJ45 CAT8

* SFP28 –zřídkavé, mluvit o majoritě je předčasné...

WiFi
NMS

WiFi NMS
•
•

NMS = Network Management Station
Přidaná funkčnost k switchům, routerům, serverům a aplikacím pro usnadnění
managementu WiFi sítí

Monitoring:
•
real-time AP monitorování – dahsboard (řídící panel) pro systém a AP síť
•
mapové vyjádření: heat mapy „plánování“ pokrytí signálem, zobrazení topologie, zobrazení stavu do mapy, statistické vyjádření
dat v reálném čase a historických statistických dat v grafické podobě
Management:
•
AP Discovery: nalezení zařízení v sítí na jedno kliknutí
•
profily zařízení: konfigurační profily dle typu zařízení – vytvořím jednou, pak už jen nahrávám, hromadná konfigurace do AP
•
profily zařízení: profily pro SSID (např. napojení na VLAN) a pro RF parametry (mimo jiné threshold RSSI)
•
hromadný AP firmware upgrade
•
zabezpečená konfigurační komunikace SSH/SSL/SNMPv3
Autorizační služby
•
Centralizovaná správa profilů jak AP, tak uživatelů
•
RADIUS a jeho management

Software
•
Správa aplikací Smart AP Control (SAPC) - zdarma

Funkční jen pro Planet WiFi AP zařízení na nichž je systém odladěn.

dashboard

statistiky

hromadný management AP, přidělování profilů

drag & drop mapy, „plánování“ pokrytí signálem, úpravy výkonu

Zařízení obsahující
WiFi NMS
Wireless LAN Controller, Centrální autorizace, RADIUS server
• WAPC-500
512 AP
• WAPC-1000
1024 AP
Security gateway, VPN
• CS-950
50 AP
Managed PoE switch
• WS-1232P
32 AP, L3 switch s PoE a 10Gb SFP+
• WS-2864
64 AP, L3 switch s PoE a 10Gb SFP+ a LCD
Software
• SAPC

256 AP, VM aplikace pro VirtualBox (server), práce z prohlížeče

K čemu na WiFi centrální autorizaci?
Autorizace přístupů přes WiFi
Problém:
• prozrazení hesla, PSK heslo stejné u všech uživatelů, obtížné měnit!
• odposlech a prolomení hesla – proti WPA2 již několik metod jak prolomit autorizaci (používejte dloooouháááá hesla!)
Řešení:
• řešením přechod na autorizaci „WPA2-Enterprise“ tj. vůči RADIUS serveru
• každý uživatel vlastní heslo, platí v celé sítí mnoha AP, jednoduchá změna
• odposlech komunikace nemá smysl neboť klíč se dynamicky mění a je vždy dlouhý (na rozdíl od PSK) => nemá smyslu používat hrubý útok
hádáním klíče na GPU
• konfigurace připojení „802.1x EAP“, již od Windows XP a Android 4.0 !!
• potřebujete RADIUS server
Další řešení:
• … použít VPN (viz dále)
• … čekat až se rozšíří WPA3, tj. upgradovat nebo vyhodit všechny APčka a klientská zařízení

https://hashcat.net/forum/thread-7717.html
8/2018, jedna z metod útoku proti WPA2 PSK, zřejmě funkční na jakýkoliv WiFi AP s rouamingem (všechny..) firmware nic neřeší?, jedině blokace roamingu?. V každém případě je nutné
prolomit zašifrované heslo, tj. slovníkový útok. Předvedeno 8 znakové heslo na 4x GPU do 1 minuty, 10 znakové několik dní.

Wireless LAN Controller
RADIUS
WAPC-500
WAPC-1000

10 000 uživatelů, 512 RADIUS klientů
20 000 uživatelů, 1024 RADIUS klientů

•
•
•
•

RADIUS server
kapacitně tisíce uživatelů, omezení na počet AP
konfigurace 802.1x není triviální
předpřipravený systém s GUI rozhodně uvítáte

•
•
•

management přímo na LCD panelu
4x 1Gbps, segmentace sítí
Intel J1900 2.42GHz, 2GB, 500GB HDD

WAPC-1000 Best Choice Award (BC Award) 2018 of COMPUTEX TAIPEI.

Wireless LAN Controller
RADIUS GUI

… nastavení AP nebo switche jako Radius klienta

… účet WiFi/LAN uživatele

….nastavení expirace účtu

K čemu L3 managed switch a WiFi?
WS-1232P
32 AP, L3 switch s PoE a 10Gb SFP+
WS-2864PVR 64 AP, L3 switch s PoE a 10Gb SFP+ a LCD
•

•
•
•
•
•
•
•

PoE management: monitoring (odběr), scheduler, alive check (ping watchdog), priorizace/omezovače příkonu,
postupy spouštění, SMTP/SNMP Trap Event Alert
Switch L3 - routery už přestávají stačit, přenosový výkon AP míří ke 1Gbps, výkonově náročné provést filtraci na
CPU – nutný ASIC
oddělení IP provozů, filtrace bez zpomalení – nejnižší možné latence
řešení redundance tras - na vrstvě L3 OSPF, na vrstvě L2 RSTP (3~10s) a ERPS (20ms)
návaznost SSID a VLAN 802.1Q
Traffic shappery – omezení rychlostí dle IP, port, MAC…
podpora multicastů - IGMP, MVD, MVRP
RADIUS a TACAS+ client (tj. nejen WiFi klienty mohu autorizovat 802.1x do sítě ale i pevné přípoje)
Anti-DoS, anti-spoofing

•

+ management přímo na LCD panelu

•

K čemu bezpečnostní bránu?
CS-950 50 AP, router, 4x 1Gb LAN
•
•
•
•

VPN – výkon, dedikované zařízení - až 500 VPN tunelů IPSec, 200 tunelů L2TP/IPSec, PPTP, až 50 tunelů SSL
dobře ovladatelný Firewall
ochranný systém IDP+IPS spolupracující s přepínači
autorizační systém – přihlášení uživatele přes web rozhraní (lokální DB, POP3/IMAP, RADIUS a AD domena)

•
•
•
•
•
•
•
•

AP-WiFi kontrolér pro až 50 jednotek
anti-spam pro maily (nad SMTP)
Load-balancing, High Availability
NAT, IP aliasing, VLAN assign
access control, content filter
P2P detekce a blokace
URL blocking, firewall
QoS bandwidth manager

PPTP není považován za bezpečný. SSL tunel vyžaduje instalaci aplikace.
IPSec a L2TP standardně v systémech.
AP-Wifi podpora z dál ediskutovaných: WDAP-702AC, WBS-502AC

CS-950
IDS/IDP system
• IDS = Intrusion Detection Systém
• detekuje podle „signatur“ a stavových pravidel (sleduje co bylo v předchozí komunikaci)
• IDP = Intrusion Prevention Systém
• podle výsledku z IDS blokuje specifický provoz – firewallem nebo dává pokyn dalšímu zařízení (switch/router aby shodil port nebo
přidal pravidlo)
• Co IDS/IDP není = nemůže do šifrované komunikace! Tj. nenahrazuje antivir a updaty OS!
• Co IDS/IDP řeší
• vnější DoS, remote exploit
• dovádění exploitů vlastních uživatelů, zvláště lokální a připojené přes VPN

• uvnitř Snort (www.snort.org), open source, koupený Cisco v r. 2013, populární v IDS/IDP
• pro uživatele nulové úsilí, automatický upgrade signatur

• podporované switche Planet řad GS-4210-xx (13 modelů), GS-5220-xx (25 modelů), Cisco 3560e/3750, H3C-S5100/7506R, Juniper ex2200

WiFi NMS kompatibilní
vnitřní – do zásuvky
WNAP-W2200UE
•
•
•
•
•
•

•
•
•

WiFi 802.11n/2.4GHz
přípojný LAN port 10/100BaseTX 802.3af/at
vnější LAN port RJ45 port 10/100BaseTX
USB nabíječka, 5V/0.5A
tlačítko zapnutí/reset
86x86mm, hloubka 35mm, konektor RJ45 “na plocho”, tj. i pro mělké
krabice
nastavitelný TX výkon
4x SSID + vazba na 802.1Q VLAN
podpora od SAPC, WAPC, WS

tlačítko

RJ45 port
USB nabíječka

802.3af/at PoE+

WiFi NMS kompatibilní
vnitřní - stropní
WNAP-C3220E
•
•

802.11n 2,4GHz, max. 64 WiFi klientů
1x LAN 10/100Base-TX, napájení PoE 802.3af

WDAP-C7200E
•
•
•

dual band 2,4/5GHz, 802.11ac
Interní 4x 5dBi antena, max. 64+64 WiFi klientů
2x LAN 1000Base-T, napájení PoE 802.3af nebo 12V/1A

WNAP-C3220E

Společné vlastnosti
•
nastavitelný TX výkon
•
4x SSID + vazba na 802.1Q VLAN
•
Izolace klientů
•
AP/Router, Client, WDS Bridge (PtP, PtMP), Repeater (WDS+AP), Universal Repeater (AP+Client), Gateway
(router)
•
podpora od SAPC, WAPC,WS
•
coverage threshold (odpojení klientů pod nastaveným dBm limitem)
•
wireless analyzer
•
jednoduchá stropní montáž

WDAP-C7200E

WiFi NMS kompatibilní
univerzální instalace - IP55
WBS-202N

WBS-502AC

•

•
•
•

802.11n / 2,4GHz, 14dBi vertikální a horizontální polarizace

WBS-502N
•

802.11n / 5GHz, 15dBi vertikální a horizontální polarizace

Společné vlastnosti
•
max. 64 WiFi klientů (v režimech AP)
•
2x LAN 10/100Base-TX, napájení PoE 802.3af
•
IP55
•
4x SSID + vazba na 802.1Q VLAN
•
nastavitelný TX výkon
•
AP, WISP (Client+AP, router s firewallem), Gateway (LAN
router/AP), Repeater, WDS
•
shaper download/upload
•
coverage threshold (odpojení klientů pod nastaveným dBm
limitem)
•
wireless analyzer, antenna alignment
•
rychlonastavení WDS (položením jednotek vedle sebe,
tlačítkem)
•
Izolace klientů
•
nastavení max. vzdálenosti klienta - Auto-ACK timeout (130km)
•
podpora od SAPC, WAPC, WS

•
•
•
•
•

WBS-202N
WBS-502N

•
•
•
•
•
•
•
•

802.11ac Wave1 / 5GHz, 867Mbps
19dBi vertikální a horizontální polarizace
2x 1000Base-T, napájení PoE 802.3at, druhý port injektorem 802.3af
(možné rovnou navázat zařízení, třeba IP kameru)
max. 127 WiFi klientů (v režimech AP), doporučeno 30
IP55
8x SSID + vazba na 802.1Q VLAN
nastavitelný TX výkon
AP, WISP (Client+AP, router s firewallem), Gateway (LAN router/AP),
Repeater, WDS
shaper download/upload
coverage threshold (odpojení klientů pod nastaveným dBm limitem)
wireless analyzer, antenna alignment
izolace klientů
nastavení max. vzdálenosti klienta - Auto-ACK timeout (1-30km)
Atheros/Qualcomm QCA9557
podpora od SAPC, WAPC, WS
doporučený klient k WDAP-702AC

WiFi NMS kompatibilní
univerzální – maximální propustnost

WDAP-702AC
• dual band IEEE 802.11ac Wave2, MU-MIMO
• 867Mbps v 5GHz, 400Mbps v 2,4GHz (VHT40)
• WiFi klientů: 120 @ 2,4GHz, 11n + 120 @ 5GHz 11ac
• 2T2R, konektory RP-SMA (4x)
• 2x Gigabit LAN
• venkovní provedení, IP55
• podpora roamingu mezi přístupovými body 802.11k/r Fast Roaming
• band steering - automatické posouvání 11n klientů do 5GHz (Preffered, Balanced, Forced)
• multi SSID (8+8) s podporou VLAN ID (VLAN-to-SSID mapping)
• 802.1Q VLAN pass-through over WDS
• guest Network (individuální SSID, zabezpečení, DHCP)
• nastavení max. vzdálenosti klienta - Auto-ACK timeout (1-30km)
• součástí balení antény 5dBi (4ks)
• Qualcomm IPQ4018, CPU 4x core
• podpora od SAPC, WAPC, WS, CS

802.1Q VLAN pass-through over WDS
Po jednom konektoru 2,4GHz a 5GHz na každé straně. RJ45 na fotu odkrytován, jinak utěsněn.

WiFi NMS kompatibilní
venkovní/průmyslové – IP67/IP68
WAP-252N
• 802.11n, 2,4GHz 300Mbps
WAP-552N
• 802.11a/n, 5GHz 300Mbps
WDAP-802AC
• 802.11ac Wave 1, 2T2R
• 2,4GHz/300Mbps + 5GHz/867Mbps
• max. 64 WiFi klientů, doporučeno do 50
• 1Gbps , 802.3at napájení (25W)
•
•
•
•

skříň hliníková, vodotěsná/prachotěsná, IP68/IP67
-40 až +70 oC
RF konektory N, vyvedeny na skříň, RJ45 vodotěsný
Multi-SSID, VLAN, 64 klientů

WAP-252N/WAP-552N je ekvivalence WBS-202N/WBS-502N v zapouzdření IP67.
WDAP-802AC není výkonovým ekvivalentem WDAP-702AC.

Embedded systémy

MiniPC
EBF-114-Z8350-2-32-1C2LW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Cherry Trail Atom Z8350 , 4-core 1,44/1,92Ghz, 14nm, SDP 2W
2GB DDR3, 32GB eMMC
HDMI, 3x USB2.0+USB3.0, microSD slot
1x LAN, WIFI 802.11b/g/n + BT 4.0
1x RS-232, audio in/out
Robustní kovové provedení, fanless
Malé rozměry
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Napájení 5V DC, běžná spotřeba 5W (max 8W)

MiniPC
EBF-115-Z8350-4-64
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Cherry Trail Atom Z8350 , 4-core 1,44/1,92Ghz, 14nm, SDP 2W
4GB DDR3, 64GB eMMC
HDMI+VGA, 3x USB2.0+USB3.0, microSD slot
1x LAN, WIFI 802.11b/g/n + BT 4.0
audio in/out
Robustní kovové provedení, fanless
Malé rozměry
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Napájení 5V DC, běžná spotřeba 5W (max 8W)

Průmyslové miniPC
Rozšíření řady EBF-223
•
•
•
•
•
•
•

Intel Apollo Lake Celeron J3455 / J4205, TDP 10W, litografie 14nm
DDR3L So-Dimm až 8GB, mPCI-e (LTE/WiFi) + mSATA + SATA (2,5“SSD/HDD)
Duální 2xHDMI+DP, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x RS-232, 3x LAN
Robustní kovové provedení, fanless
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Montáž VESA, malé rozměry
Pracovní teplota -20°C ~ 60°C

Průmyslové miniPC
EBF-226 series
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel A. Lake Atom /B. Trail Celeron / Kaby Lake i3 / i5 ULV, TDP 6-15W
DDR3/4 So-Dimm až 32GB, 2x mSATA/M2 (SSD + LTE/WiFi karta)
4x RS-232 + 2x RS-485, místo pro 2,5“ SSD/HDD
GPIO rozhraní (za příplatek)
Duální HDMI+DP (VGA), 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x LAN
Robustní kovové provedení, fanless
Napájení 9-24V
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Montáž na stěnu (DIN instalace za příplatek)
Pracovní teplota -40°C ~ 60°C

Průmyslové miniPC
EBF-226-J1900-6C1G
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Bay Trail Celeron J1900 4 core 2 – 2,4GHz, TDP 10W
DDR3L So-Dimm až 8GB, 1x mSATA (SSD) + 1x mPCI-e + (LTE/WiFi)
4x RS-232 + 2x RS-485, místo pro 2,5“ SSD/HDD
Duální HDMI+VGA, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x LAN, 1x GPIO
Robustní kovové provedení, fanless
Napájení 12V
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Montáž na stěnu
Pracovní teplota -40°C ~ 60°C

Specializované MiniPC
TCD-N3160-C2G2-4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Braswel Atom N3160 1.6GHz, 4-core, TDP 6W, lit. 14nm
2GB DDR3 RAM, 1x SATA pro 2,5“ SSD, 1x CF slot
2x LAN, 4x USB 2.0, 2x COM RS-232/422/485/CAN
1x miniPCI-e pro wifi nebo 3G modul
VGA, audio out
2x Digital I/O rozhraní
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Montáž na DIN, 145 x 102 x 50 mm
Pracovní teplota -20°C ~ 50°C
Fanless, DC 9 - 32V (svorkovnice)

POS PanelPC
TPC7D-Z8350-2-32WIN / TPC10D-Z8350-4-64
•
•
•
•
•
•
•
•

PanelPC na stůl primárně pro POS
7 / 10" kapacitní dotyková obrazovka
Intel Atom Z8350 4x 1.44GHz (turbo 1,92GHz), SDP 2W
2/4 GB DDR3, 32-64GB eMMC SSD, microSD slot
1x RS-232 (10“ model), 4x USB, audio, HDMI, LAN, WiFi
Plastové + hliníkové provedení, fanless
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Napájení 5V

POS PanelPC
TPC10-CortA9-2-16-POS
•
•
•
•
•
•

Android PanelPC na stůl primárně pro POS
14" IPS dotykový kapacitní displej, 10ti bodový multitouch
ARM Cortex A9 4x 1.6GHz, 2GB RAM, 16GB SSD
3x USB 2.0, audio, HDMI, microUSB, LAN, WiFi
Modifikovatelný podstavec , fanless
Napájení DC 12V

Průmyslové rackPC
Lexcom CI170A-6CXX
• LGA1151 Intel Kaby Lake-S a Skylake-S s max. TDP
35W – 65W
• DDR4 So-Dimm až 32GB,
• 1x M.2 (SSD) + 2x mPCI-e (SSD + LTE/WiFi karta)
• 1x Gold finger PCI-E x16, který lze přes můstek
RS504 rozdělit na 2x PCI-e x8
• 4x RS-232, místo pro 1 až 2 3,5“ SSD/HDD
• HDMI+DVI+DP, 4x USB 3.0, 2x LAN
• Kovové provedení, fanless
• Napájení 12V

Win10 IoT Enterprise
•
•
•
•
•
•
•

Embedded systém plně kompatibilní s Win10 Pro x32/x64
Integrované uzamykací funkce
Filtr dialogů (pro potlačení upozornění a překryvných oken)
Branding zařízení
Management updatů
Skrytí boot screenu
AppLocker
Win10-IoT-Ent-Entry (pro Atom/Celeron)
Win10-IoT-Ent-Value (pro i3 / i5)
Win10-IoT-Ent-HighEnd (i7 a vyšší)

* Nová verze Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Průmyslové PC – jak vybrat?
Kovové nebo plastové?
Operační systém?
Monitor + miniPC nebo panelPC?
Výkon CPU?
SSD, RAM, porty další rozšiřitelnost?
Instalace na stůl, zeď, VESA, DIN či do racku?

IP systém
videovrátných

IP systém videovrátných
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

Plná komunikace po TPC/IP protokolu
Až stovky monitorů v jednom systému
Webová administrace
Připojení IP kamer Dahua do systému
Dohledový software pro Windows a mobilní OS
Monitory a většina DS napájeny pasivním
nebo aktivním PoE
SIP podpora (audio i video)

IP systém videovrátných
Podpora VoIP (SIP)
1. Dveřní stanice jako SIP server
100% kompatibilní
Testován HW video telefon Planet ICF1800
nebo SIP aplikace Linphone.
2. Dveřní stanice jako SIP klient
Bezproblémová audio, podpora videa záleží na kompatibilitě s ústřednou.
Dahua nabízí vlastní SIP ústřednu VTNS2000B, která je plně kompatibilní
vč. videa, ale ústředna je vhodná pouze pro jejich videovrátné

IP systém videovrátných
Integrace IP kamer
Náhled až na 8 / 24 IP kamer
Dahua, video lze přepínat během
komunikace

IP systém videovrátných
Modulární dveřní stanice VTO2000A
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-účastnická dveřní stanice
Maximálně 41 zvonků
Tamper alarm, hlasová zpráva
Ocelový kryt, venkovní provedení
Česká webová správa, české audio
Mobilní aplikace, SmartPSS na PC
Lze integrovat do NVR
Napájení: DC 10~15V nebo pasivní PoE
z modulu VTNS1060A

IP systém videovrátných
Modulární dveřní stanice VTO2000A

VTO2000A-C

VTO2000A-B5

VTO2000A-B

VTO2000A-B1

VTOF003

VTOF009

VTOF002
VTO2000A-K

VTO2000A-R
VTO2000A-R-D

VTO2000A-F

VTO2000A-E

IP systém videovrátných
Modulární dveřní stanice VTO2000A
VTOB111

VTOB115

VTOB113
VTOB114

VTOB116
VTOB112

IP systém videovrátných
Dveřní stanice VTO2101E-P
•
•
•
•
•
•
•

Jedno-účastnická dveřní stanice
Barevná kamera, CMOS 2Mpix, ICR, WDR
Vysoká odolnost IK10 a IP65
Ovládání 1 zámku, 2. zámek pomocí DEE1010A
Tamper alarm
Mobilní aplikace, integrace do SmartPSS i NVR
Napájení: PoE 802.3af

IP systém videovrátných
Audio handsfree VTH2201DW
•
•
•
•
•

Audio monitor bez videa
Handsfree
Napájení: DC 10~15V / pasivní PoE
Podpora SIP (pouze)
Nastavení přes VDPconfig

IP systém videovrátných
Bytový monitor VTH5221DW(-C), VTH5241DW
•
•
•
•
•
•
•

Dotyková obrazovka 7“ / 10“, rozlišení 1024x600,
dotyková tlačítka
Audio / Video / Obrazová paměť (microSD slot),
přední kamera (-C)
LAN i WiFi 802.11b/g/n
6 alarmových vstupů, vstup na externí zvonek,
alarmový výstup
Napájení: DC 12V / PoE 802.3af
Připojení až k 20ti dveřním stanicím
Připojení 8 – 20 IP kamer či kanálů z NVR

IP systém videovrátných
Bytový monitor VTH5221E(W)-H
•
•
•

•
•
•

Dotyková obrazovka 7“, rozlišení 1024x600,
sluchátko
Audio / Video / Obrazová paměť (microSD slot)
6 alarmových vstupů, vstup na externí zvonek,
alarmový výstup
Napájení: DC 12V / PoE 802.3af
Připojení až k 20ti dveřním stanicím
Připojení 8 – 20 IP kamer či kanálů z NVR

IP systém videovrátných
SmartPSS
• Náhled & Přehrávání & Nastavení IP kamer a DVR/HCVR/NVR
• Podpora více oken -> více monitorů
• Podpora IP videovrátných:
otevření zámku, vzdálený dohled, poslání vzkazu na monitor
funkce recepce (lze vymezit čas)
• Funkce NVR
• Definice uživatelských práv
• Inteligence (virtuální plot, vstup/výstup, chybějící nebo
přebývající předmět, detekce tváře) – pouze u kamer a NVR
s podporou inteligence (např. IPC-HF5421EP)

IP systém videovrátných
SmartPSS

IP systém videovrátných
Mobilní aplikace DMSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Až 16 oken pro monitorování a přehrávání
Ukládání obrázků a videa do telefonu
Ovládání PTZ pohybem prstu
Alarm push notifikace (včetně zazvonění)
Komunikace s dveřní stanicí
Obousměrná audio komunikace
Možnost aktivace alarmu
E-Map funkce
Základní konfigurace připojených zařízení

Přístupové a
docházkové systémy
Dahua

Přístupové systémy
ASC1204B
ASR1100A(-D)
ASI1201A(-D)

ASI1212D(-D)

ASI1201E(-D

ASR1100B(-D)
ASM102

ASM100(-D)

ASR1101A(-D) ASR1102A(-D) ASR1200D(-D) ASR1201D(-D)

Přístupové systémy
ASC1204B - kontrolér pro 4 čtečky
•
•
•
•
•

•
•
•

podpora čteček karet, kódů i otisků prstů
Až 100 000 RFID a 300 000 záznamů
TCP/IP nebo RS-485 interface pro PC
Wiegand nebo RS-485 interface pro čtečky
Alarm otevření dveří, násilného vniknutí a
otevření, tamper alarm, Anti-pass back, multi-door
interlock, multi-card open
9 vstupů: 4 dveřní sensory, 4 odchodové tlačítka, 1
alarm in
5 výstupů: 4 dveřní zámky, 1 alarm out
Až 128 časových pravidel pro různé uživatele

Přístupové systémy
ASC1204C-D - kontrolér pro 8 čteček a 4 dveře
•
•

stejné vlastnosti jako ASC1204B + 4 odchodové čtečky
instalace na zeď, lze doplnit interní baterií (UPS)

Přístupové systémy
Dohledové centrum (SmartPSS)

Technická
místnost

Dveře
do
kanceláří

Vstup
CCTV system

Přístupový modul ve SmartPSS

SmartPSS – časový plán

SmartPSS – události

SmartPSS – záznamy

Přístupové systémy
ASA4214F(-D) / ASA6214F(-D)
Přístupový a docházkový systém
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpoznání obličeje (až 1000/3000 tváří)
Dotykový 4,3“ displej
2 kamery: běžná 2Mpix + 1,3Mpix infračervená, IR
Čtečka otisku prstů + RFID (13,56MHz/12KHz) + heslo
Funkce docházky – definovatelné eventy
Možná integrace i do jiných systému (emulace RFID
čipu na Wiegand out rozhraní)
NTP, DST, P2P pro SmartPSS
LAN + WiFi

=

Kamerový systém
+
IP systém videovrátných
+
Přístupový systém

Software
Dahua

Dahua Toolbox

www.dahuasecurity.com -> Support -> Downloads -> Tools

Dahua Toolbox - utility
Config tool, VDP config, ASC config
•
•
•
•
•

Hledání zařízení v síti
Upgrade firmware
Změna IP, času, restart
zařízení, tovární nastavení,
změna hesla
IP kamery umožňují i
základní nastavení obrazu
Lze uložit template, který
pak můžete aplikovat na
další zařízení

Dahua Toolbox - utility
Remote playback tool
•
•

Vzdálené přehrávání
záznamů z jakéhokoliv
DVR/NVR
Snadný export vybraných
záznamů do DAV formátu

Dahua Toolbox - utility
Smart Player
•

•
•
•

Přehrávání DAV, AVI i
dalších formátů
Synchronní přehrávání více
videí najednou
Fish eye korekce
Konverze do AVI (lze použít
i Convert Tool)

Dahua Toolbox - utility
Disk Manager
•

•

Pro přímé připojení disku z
DVR k počítači s Windows
Rychlé stahování všech
souboru jedním klikem

Dahua Toolbox - utility
Disk calculator

Dahua Toolbox - utility
Product selector

Dahua Toolbox - utility
Product selector

Dahua Toolbox - SDK

Dahua Toolbox - manuály

Kamerové systémy

AI kamery

Rozpoznávání tváří

AI kamery
Co to je?

AI = Artificial Intelligence = Umělá inteligence
… bez obav … inteligenci u nich nehledejte…

Využívají technologie která vznikly z výzkumu umělé inteligence
Deep Learning
•
pojem zahrnující širokou škálu metod strojového učení
Deep Neural Network (DNN)
•
aplikace metod v Deep Learningu oblasti neuronových sítí
Co znamená v kamerových systémech?
•
rozpoznávání tváří (včetně věk/pohlaví atd.)
•
obraz->text/atribut, tj.syntetizace metadat (tj. co drží v ruce?, co má na sobě?, co je to?)
Komerční realizace schopné rozsáhlého užití
•
nízká cena?, dostatečný výkon, marketing
AGI = Artificial General Intelligence = obecná umělá inteligence …
Neexistuje, dokonce není ani známo jak by vlastně měla vypadat…

AI kamery
Co je neuronová síť
•
•
•
•

•

Technika pro vytvoření počítačového programu který se učí z dat
Proč Síť: je sestavena z „neuronů“ které jsou navzájem pospojovány a vyměňují si zprávy
Proč Neuronová: inspirováno znalostmi jak funguje lidský mozek, znalostmi r. 1960
Učení spočívá v předkládání problému a jeho řešení. Během něj se „posilují“ spojení mezi
neurony která vedou k výsledku a oslabují ty které naopak znamenají chybný výsledek
Natrénovaná síť je ta která již poskytuje uspokojivé výsledky = hotový program

•
•

Uživatel se trénováním sítě nezabývá!
Uživatel má „black box“ – vložím problém, dostanu výsledek!

AI kamery
Co je neuronová síť

?

• Proč Deep ?: mnoho vrstev „HIDDEN“.
• Nic jako takovéto zapojení v křemíku nehledejte!! Pouze myšlenkový model…

AI kamery
Co je neuronová síť
•
•
•
•
•
•
•
•

nemůže poskytovat absolutní výsledek
není to výpočetní vzorec
není to statistické zařízení
chybovost je u ní NORMÁLNÍ, neznamená že celková funkce zařízení s NS je chybná
špatná reputace z řady pokusů použít je praxi
uživatel musí zajistit data relevantní k těm na nichž byla síť vytrénována
špatná data == nesmyslný výsledek
vstupní data prochází řadou kroků zpracování než jsou vložena do neuronové sítě == dost
míst kde nadělat chyby

AI kamery
Co je neuronová síť
•
•

Obrovské aplikační pole – auta bez řidiče, diagnostika nemocí, automatický překlad obrazu a textu,
porozumění obrazu, předpovídání zemětřesení, cen energií, investic…
Úspěch/průlom v neuronových sítí
AlphaZero, AlphaGo Zero – samoučící se algoritmy, zcela převrátil svět šachu a hry Go (1/2016)
Google – generalizace algoritmu pro „cokoliv“ !
!! nejde o prototyp budoucí inteligence – potřebujete velké trénovací množiny nebo jejich
generátor/simulátor

Kamerové systémy = Rozpoznání obrazu
•
Natrénovat lze neuronovou síť aby rozpoznávala cokoliv – batohy na zádech, zbraně v rukou, uniformy,
dopravní značky, značky vozidel, druhy rostlin a zvířat, nebezpečné předměty
•
Úkolem techniků a obchodníků je získat určitý cit pro nasazování takového vybavení – jde o netriviální
úkol, zařízení se mezi sebou obtížně porovnávají, číselné a jednoslovné popisy nevyjadřují podmínky za
nichž se tak děje atd.

Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm - https://arxiv.org/pdf/1712.01815.pdf

AI kamery
Hardware
Neuronové sítě vyžadují velký výpočetní výkon
•
HW akcelerace = GPU, VPU
•
VPU = Vector Processing Unit
•
VPU lze implementovat v GPU,tj. aplikaci která je vytvořena pro VPU lze naportovat do GPU

Intel Movidius
•
VPU série Myriad 2 a Myriad X
•
kompletní SDK
•
Open source podpora

AI kamery
Hardware
Intel Movidus MA2450 (Myriad 2) a MA2485 (Myriad X)
•
VPU
•
rozhraní přímo MIPI (přímo data z obrazového snímače)
•
Integrované rozhraní USB3, Gigabit Ethernet,
•
příkon do 1W a 1.5W!
•
Neural Compute Stick - USB 3.0 vývojový nástroj, 69USD a 99USD !!
•
použít jich můžete v systému kolik chcete
•
nepotřebuje výkonný počítač – vhodné i pro Raspberry PI3
•
definované API, podporované na OpenCV
•
snadné seznámení pro vývojáře a následná integrace do produktů
•
je to úplné řešení, žádná hračka (nabízí se i na miniPCI)
•
open source projekty pro klasifikaci tváří, určení věku, rozpoznávání
předmětů, univerzální klasifikátor čehokoliv …
•
přímá schopnost migrovat z VPU na FPGA
=> celá řada řešení – kamery, tablety, telefony…
Applications for the NCSDK: https://github.com/movidius/ncappzoo/tree/master/apps
Pozn. Myriad X - výkonem pro úlohy neuronové sítě překonává Intel i7-7700k (4core/4,2GHz
při 91W)
Pozn. Migrace VPU: Intel přímo zmiňuje schopnost migrace VPU na FPGA Arria 10 s užitím
vašeho stejného kódu

8mm x 9.5mm
270 Ball BGA

AI kamery
je to pecka?
•
•
•

celé odvětví „AI at the edge“ označováno jako „Zlatý důl“
ale taky jako „AI Bubble“
potenciál posunout celý segment kamerových systémů

•
•
•

výborné technické řešení – nízký příkon, podpora
velcí hráči pro HW, snadná aplikace – Intel, NVidia
velká podpora CV a AI komunity

•
hotová věc od ~11/2018
Dahua:
5 řad NVR/XVR s rozpoznáváním tváří a generováním metadat
11 řad IP kamer s aplikací AI (Deep Sense)
Integrace SW na AI výstupy – DSS Pro/Express

AI kamery

GDPR vs. AI

Rozpoznávání tváří vs. GDPR
Sběr biometrických dat
•
•

se souhlasem osoby == „nemáte“ problém (tj. zaměstnanci, potřebné papírování…)
bez souhlasu osoby == POUZE v případě „veřejného zájmu“

„Veřejný zájem“:
Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů správce ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, nebo při životně důležitém zájmu
•
Musí vycházet z českého práva nebo práva EU
•
Vždy je pro zpracování třeba nalézt konkrétní právní základ
•
Ustanovení musí být přiměřené sledovanému legitimnímu cíli
Za zákonné a slučitelné s nařízením je považováno takové zpracování, které je nezbytné pro:
•
archivaci ve veřejném zájmu, vědecký či historický výzkum
•
statistické účely
•
ochranu životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
•
oblasti pracovního práva
•
účely zdraví, zdravotní bezpečnosti, včetně veřejného zdraví
•
stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků (soudním, správním či mimosoudním řízení)
•
technologický vývoj a technologické demonstrace
…

Rozpoznávání tváří vs. GDPR
příklady, poznámky
Co neobhájíte:
•
účel cílená reklama
–
–

vytváření foto-databází VIP osob – typicky kasina a luxusní obchody
digital signage spojený s rozpoznáváním tváří

Co možná obhájíte:
•
pro-aktivní bezpečnost
–

•

vytvářet si databázi snímků drobných zlodějů a nechtěných osob – supermarkety, stadiony

statistický účel
–

vytvářet statistiky typu muži/ženy, věk, přičemž vlastní fota nikam neukládáte – obchodní statistiky

Co obhájíte:
•
pro-aktivní bezpečnost veřejného zájmu
–

nahrát si do databáze fota oficiálně hledaných osob ze stránek Policie – aplikovatelné kdekoliv

K bezpečnosti dat v kameře:
•
přístup chráněn heslem
•
databázová data nejsou uložena na SD, jsou přímo v kameře a nelze je exportovat
•
reset kamery maže obrazové databáze
•
k funkci kamery není třeba aby byli personalizovány, tj. pseudonymizace

AI kamery

Vybavení Deep Sense
Test kamery s rozpoznáváním tváří
Přehled řešení/vybavení

Rozpoznávání tváří
HW kamery
IPC-HF8242FP-FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/1.9” 2Mpx, Sony IMX185
50fps@1080p, H.265/264, až 15Mbps CBR/VBR
Auto back focus(ABF)
WDR (120dB)
2x relé 1A 30VDC/0,5A 50VAC
2x audio in, záznam zvuku i AAC, do 64kHz
1x audio out, RS485 a RS232, řízení světla
slot pro SD
1Gbps LAN, PoE

•
•
•

Enkodér Hi3519 RFCV101 (vysoce výkonný enkodér)
VPU Intel Movidius MA2450
BCM54811 (BroadR-Reach Single-Port 10/100/1000BASE-T, tj. ePOE)

Součástí ceny není objektiv. CS-mount.

Rozpoznávání tváří
SW funkce
IPC-HF8242FP-FR
Detekce & rozpoznávání tváří
(Deep Learning Face Recognition)
Simultánně pracující další analytiky:
•
audio detekce, 2 nezávislé kanály
•
detekce pohybu
•
detekce změny scény
•
detekce rozostření a zakrytí
Analytiky přítomné ale nepracující současně:

•
•

IVS (Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing), Heat Map
People Counting

Ukládání poplachů - SD, FTP, NAS (jen jeden z nich, nelze kombinovat)
Posílání poplachů SMTP, podpora SNMPv3, QoS tag…

IPC – Face Recognition

Jak vypadá rozhraní:
Uprostřed náhled na detekci – zelený čtverec detekovaná tvář.
Pravý sloupec – zachycený snímek. Levý sloupec srovnání s databází, pouze pokud najde shodu lepší než nastavený Similarity Threshold.

Rozpoznávání tváří
1. krok - detekce tváře
IPC-HF8242FP-FR
Detekce
•
Vymezení oblasti
•
Vymezení min-max velikosti
•
Face Exposure – stanovení expozice dle oblastí ve kterých našel snímek
•
Face Enhancement – viz. další str.

Rozpoznávání tváří
funkce Face Enhancement
•
•

pro úsporu přenosového pásma
zvýšení přenosové kvality POUZE v detekovaném obličeji

1 sekunda rozdílu
Červený
obdélník
Příklad s extrémně velkou kompresí: datový tok 6 kbps – vysoká komprese z 1920x1080, H264H, 1 FPS, VBR, I=2
začátek
detekce tváře

! Při vysoké kvalitě obrazu pravděpodobně nikdy nerozpoznáte zda zapnuto či nikoliv.

Zelený obdélník
indukuje
dokončenou
detekci tváře

Rozpoznávání tváří
2. nalezení shody s tváří v databázi
IPC-HF8242FP-FR
Databáze pro snímky
•
5 samostatných databází
•
celkem 10 000 snímků
•
každá databáze může aktivovat I/O výstup podle toho zda chceme pozitivní nebo negativní vyhodnocení a nebo jen
detekci tváře (jakékoliv)
•
každá databáze je aktivní podle týdenního časového plánu.

Rozpoznávání tváří
Čím se testovalo….
Testování přesnosti a dynamiky rozpoznávání kamery
•
•
•

„ukazování“ fotografií kameře
různá časová dynamika
syntetizace zkreslení

Datasets
•

balíky fotografií s přidanou informací co je na snímku, speciálně pro testování rozpoznávání tváří

Datasety komunity počítačového vidění
http://www.face-rec.org/databases/
https://www.kairos.com/blog/60-facial-recognition-databases
V dalších testech použity datasety:
ColorFeret - Facial RecognitionTechnology (FERET) Database:
http://www.nist.gov/humanid/colorferet
ověření pozitivní shody
Frontal face dataset by Markus Weber at California Institute of Technology.
http://www.vision.caltech.edu/archive.html
ověření vyloučení

Face Recognition

Testování přesnosti rozpoznání při natočení hlavy o čtrvtinu (22,5o), plná velikost. Databáze snímky s čelním pohledem.

Face Recognition

Testování rychlosti zachycení a minimální hodnoty Similarity Threshold. Osoba na snímcích NENÍ v databázi kamery.
Snapshot záchytu 18-ti tváři z 25. Výsledný Similarity Threshold není přes 80. Pro testování byl Similarity Threshold databáze nastaven na nulu.

Face Recognition

Ukázka různorodosti obrazové databáze v kameře. 994 různých tváří. Přímo rozhraní managementu databází v kameře.

Face Recognition

Testování Detekce tváří – co všechno může považovat za tvář?
Přiřazení k databázi vždy pod 50% Similarity, tj. shoda nebude v relné situaci nikdy. Pro ukázku byl Similarity Threshold databáze nastaven na roven nule.

Přesnost
snímkový test
•
•
•

Přesnost pozitivní detekce ~99% (nalezení známé tváře v databázi)
Přesnost negativní detekce 96% (odmítnutí cizí tváře)
Přesné až do natočení tváře o 22,5o, při natočení o 45o stále přesnost 95%

ALE musíte splnit předpoklady:
•
kvalitní snímky – ostré, bez šumu, bez rozmazání
•
dostatečné rozlišení, dostatečná doba v záběru
•
kvalita předloh v databázi
•
správně nastavená úroveň podobnosti

Následující zmíněné testy proti databázi 994 osob jež byla v paměti kamery.
Za shodu považován pouze stav ztotožnění s fotografií databáze s podobností 85% nebo lepší.

Přesnost
dle směru pohledu
Srovnání pro různá natočení tváře pokud je záběr kvalitní:
Testovací sada snímků

Čelní pohled

Předloženo snímků

Nedetekováno tváří

Rozpoznání ze zachycených

Rozpoznání celkem

736

0,3%

99,2%

98,9%

228

0,0%

99,6%

99,6%

280

0,0%

99,3%

99,3%

761

0,3%

99,3%

99,1%

(velká skupina, dřívější i pozdější snímky než
databázové)

Čelní pohled
(podmnožina předchozí, pouze významně
pozdější než databázové)
o

Natočení 15

Natočení 22,5

o

Natočení 45

o

321

0,3%

95,3%

95,0%

Natočení 67

o

431

2,3%

84,8%

82,8%

Natočení 75

o

244

12,7%

71,8%

62,7%

Natočení 90

o

150

78,0%

9,1%

2,0%

! Neslibujte schopnost rozpoznání z profilu….

Nastavení testu: Similarity Threshold = 85. Databáze 994 subjektů. Zobrazení snímku na 3 s. Pauza mezi snímky 5s.

Přesnost
dostatečné rozlišení
Doporučené minimální rozlišení snapshotu 150x150 bodů
Maximální velikost – není omezen.
Minimální velikost - 56x52 (nejmenší v testech zachycený a rozpoznaný)
Srovnání detailů při perfektním snímku, dostatečném a nevyhovujícím:

„Velký rozměr“ 480x488

Minimální doporučená velikost

Snímky tak jak je pořídila kamera. Roztaženy na stejný rozměr aby bylo zřejmé jak mizí detaily…
Malé snímky nahoře jsou ve správném poměru k prvnímu snímku

Příliš malé

Přesnost
dostatečné rozlišení
Pokles přesnosti při snížení rozlišení:
Testovací sada snímků
Čelní pohledy

Předloženo
snímků

Nedetekováno
tváří

Rozpoznání
ze
zachycených

Rozpoznáno
celkem

Velmi dobrá kvalita
232x232 ~ 838x838

228

0,0%

99,6%

99,6%

Minimální doporučená
velikost
104x104 ~ 240x240

228

4,4%

97,7%

93,4%

Pod minimální
doporučenou
velikostí
100x100 ~ 176x176

228

63,2%

96,4%

35,5%

Hlavním důvodem při snížení rozlišení je především NEZACHYCENÍ tváře.

Přesnost
rozmazání pohybem
Srovnání pro různé rozmazání pohybem
•
•
•
•

rozmazání pohybem sníží významně hodnotu podobnosti
parametr nejvíce limitující přesnost rozpoznávání
optimum do 5% rozmazání
hranice použitelnosti do 8%, chybovost velmi naroste (naroste chybné přiřazení v rámci databáze a
velmi poklesne i hladina shody)
Řešením je používat nejkratší možnou závěrku jakou osvětlení dovolí

Přibližný výpočet:

5%: 5km/h s odklonem od osy kamery 5o, FOV 3m, závěrka 1/120 s
5%: 5km/h s odklonem od osy kamery 15o, FOV 3m, závěrka 1/350 s
5%: 20km/h s odklonem od osy kamery 15o, FOV 3m, závěrka 1/2000 s
Rozmazání = poměrný úhlový posuv vůči úhlu zabírajícího na snímku rozměr hlavy na šířku, tj. 100% znamená se hlava posunula o celou svou velikost. Ve výpočtu šířka lidské tváře
16cm.
Otestováno, že detekce tváře (nikoliv rozpoznání) probíhá až do ~50% rozmazání.

Přesnost
rozmazání pohybem
Příklad z testů – různý stupeň rozmazání v horizontálním směru

0%

5%

jak vizuálně zkontrolovat že snímky z kamery nejsou rozmazané příliš

Pozn. snímky 480x480 jak je nasnímala kamera při testu.

12 %

Přesnost
rozmazání pohybem
Pokles přesnosti při rozmazání pohybem
Posun v úhlu
relativně k velikosti
hlavy

Předloženo
snímků

Nedetekováno
tváří

Rozpoznání
ze zachycených

Rozpoznání
celkem

Závěrka max.
(1/s)

5%

228

0,0%

100,0%

100,0%

1/197

7%

228

0,0%

97,8%

97,8%

1/148

8%

228

1%

88,0%

86,8%

1/118

12%

228

0%

55,3%

55,3%

1/84

Sníží se rozpoznávací schopnost. Schopnost zachycení tváře zůstane.
Výpočet max. délky závěrky v tabulce pomocí hodnot:
Rychlost pohybu objektu:
5 km/h
o
Úhel pohybu vzhledem ke kameře:
5
Velikost objektu (šířka hlavy):
160mm
Zorné pole (FOV, šířka):
3m
Procento rozmazání = pixelový posuv vůči rozměru snímku. Testováno horizontální. Neřešeno kývání, otáčení atd….

Přesnost
doba tváře v záběru
•
•

pro detekci tváře v záběru je nutné aby v něm byla jistý minimální čas
doba setrvání nemá vliv na rozpoznání, pouze na detekci (tj. její nalezení a zachycení)

Informace od výrobce:
•
Detekce tváře ~80ms
•
Extrakce vlastností (věk, brýle, nálada) ~40ms
•
Modelování a srovnání ~180ms
Celkem 300ms
V testech se ukázala jako minimální doba pro sekvenci snímání >700ms.
Praktický důsledek: zohlednit větší hloubku obrazového pole – probereme dále.

Přesnost
doba tváře v záběru
Pokles přesnosti detekce vs. doba snímání
Doba
snímání

Předloženo
snímků

Nedetekováno
tváří

Rozpoznáno
ze zachycených

Rozpoznáno celkem

3s

228

0,0%

99,6%

99,6%

1s

228

0,4%

100,0%

99,6%

0,7s

228

1,3%

100,0%

98,7%

0,65s

228

3,9%

99,5%

95,6%

0,6s

228

20,6%

98,9%

78,5%

0,5s

228

59,6%

96,7%

39,0%

Přesnost
stanovení rozhodovací úrovně podobnosti
Každé vyhodnocení shody ve snímcích obsahuje údaj o úrovni podobnosti (Similarity).
Každé databázi můžete zadat údaj jaká hodnota úrovně podobnosti je pro ni brána jako rozhodovací (Similarity Threshold), výchozí hodnota
je 82

Nízká hodnota ==vysoká chybovost, přiřadí i naprosto nesouvisející tváře (60%)
Vysoká hodnota == vyřadí jako chybné přiřazení i správná nalezení (typicky 95%)

Manévrovací prostor je cca. 81% ~ 94%

Přesnost
stanovení rozhodovací úrovně podobnosti
Test na negativní shodu: 450 snímků, databáze byla 994 různých osob
ŽÁDNÁ z předkládaných osob nebyla v databázi, správným výsledkem tedy nalezení nula shod
Výsledek pro různé nastavení Similarity threshold:
(přesnost přepočtena na negativní rozhodnutí tj. 100% znamená všichni zamítnuti)
•
71: přesnost rozpoznání 20%
•
80: přesnost rozpoznání 55%
•
82: přesnost rozpoznání 83,7%
•
85: přesnost rozpoznání 96,7%
•
87: přesnost rozpoznání 100%
Výsledek předchozích testů s nastavením rozhodovací úrovně na 85 je:
•
99% přesnost pro osoby které v databázi jsou (tj. některé vyhodnoceny falešně negativně)
•
96,7% přesnost pro osoby které v databázi nejsou (tj. některé vyhodnoceny falešně pozitivně)

Skutečná přesnost rozpoznávání je tak někde mezi 96-99% a závisí od našeho nastavení rozhodovací úrovně. Žádná
absolutní přesná rozhodovací úroveň nastavit nelze.

Přesnost
stanovení rozhodovací úrovně podobnosti

Z grafu zřejmé že „ideální hodnota“ Similarity Threshold by byla 87… ale i zvolený 85 poskytla výborný výsledek.

Přesnost
jak posílit přesnost
Jak posílit přesnost proti falešně pozitivnímu rozpoznání?
•
•
•

vložte stejnou osobu do databáze mnohokráte tak jak nasbíráte její snapshoty
v situacích kdy kamera pracuje samostatně (jen ovládá I/O) hromadně importujeme z adresáře snapshotů nasbíraná
fota
pak je možné zvýšit Similarity Threshold

Pozn: pokud snímám z nějakého úhlu, např. shora, rovněž osoby do databáze vkládejte v takovémto úhlu.

Přesnost
atributů (metadat)
…do jaké míry jsou spolehlivé (.. pouze ústní popis, žádné měření, sry!)
Pohlaví

•
Věk
•
•

dospělé osoby velmi dobře
správný věk 45 ->

dospělé osoby velmi dobře
děti vůbec – tvrdí věk >20

Brýle
•
Velmi dobře, snaží se o rozpoznání mezi normálními brýlemi a slunečními
Zamaskování, vousy
•

nevyhodnocováno

Nálada/výraz
•
5 úrovní - (Jolly, Normal, Surprise, Sad, Rage) – nepoužitelné…

Tj. vše závisí od trénovací množiny tj. v budoucnu se může snadno změnit novým „firmwarem“.

Rychlost
Zachytí přes 16 tváří v jedné scéně. V testech zachyceno max. 19 najednou (setrvání scény 5s).
Průměrná rychlost rozpoznání v dlouhém testu 3,5 tváře/s
(setrvání snímku 1s, pauza 4s)

Aritmetika pro stanovování kapacit FR systémů:
Rychlost zachycení
Face capture

16 f/s

Rychlost rozpoznávání
Face comparison

3 f/s

Interpretace – příklady:
a) pokud zachytím 15 tváří ve scéně tak je budu je rozpoznávat 5s.
b) vestibulem projde 50k/h (např. špička)
=> 13,8 f/s => tj. všechny tváře zachytím
rozpoznávat je ale budu 4,6h tj. potřebuju rychlejší rozpoznávací zařízení

Snímek z testu – předkládány snímky s
„nadbytkem“ tváří tak aby byl vyhledávací
algoritmus saturován.

Použití
v čem zřejmě budete při aplikaci chybovat

Velikost záběru vs. doporučené min. rozlišení
•

min.150x150 bodů na tvář, velikost tváře (čelo-brada, dospělí) 23~25,5cm, vertikální rozlišení 1080, 16:9
=> rozlišení 0,59~0,65 pixel/mm => obrazové pole vertikálně 1,7 ~ 1,8m => optimální obrazové pole horizontálně
(FOV) 2,9m ~ 3,3m (+ ~20%)

neodolatelná touha používat kameru jako přehledovou (vždyť umí >16 tváří v záběru!!) => kamery nebudou
nasazovány pro optimální FOV => nižší přesnost detekce tváře

150 pixels

Záběr kamery nad nímž modeluje

23-25,5 cm

•

Použití
v čem zřejmě budete při aplikaci chybovat

Nastavení závěrky vs. pohyb osob
•

kamera dovoluje nastavení v rozsahu 0.01ms-333ms (tj. až do 1/3 s)

•
•

nastavit nejkratší závěrku jakou světlo dovolí
ideální hodnoty 1/100 ~ 1/1000

•
•

nechávat kameru v Auto režimu nepůjde
kamera má řadu režimů řízení expozice, preferovaná metoda Shutter Priority

Použití
v čem zřejmě budete při aplikaci chybovat

Hloubka pole ostrosti vs. pohyb osob
•
•
•

•

objektivy spíše delších ohniskových vzdáleností (od 10mm)
doba po níž je třeba mít tvář v záběru 0,7s => objekt v poli ostrosti
hloubka pole ostrosti (DOF)
např. f=35mm/F1.8, vzdálenost 10m, DOF=2m tj. max. pohyb 10km/h
např. f=35mm/F5.0, vzdálenost 10m, DOF=6m tj. max. pohyb 31km/h
nezvyk pro techniky pracovat s DOF (zaostření vs. clona vs. osvětlení)

Pozn. v běžném kamerovém systému pracujeme velmi často v hyperfokální vzdálenosti, tj. vše je od určité vzdálenosti až po nekonečno ostré
při zaostření na vzdálenost větší než ½ hyperfokální.
Např. pro tuto kameru f=2,8mm/F1.6 H=0,8m (0,4m-∞ nekonečno), f=12mm/F2.0 H=11m (5,5m - ∞ ostré)
Zájemci o hlubší informaci hledejte termíny:
Hyperfocal distance, Hloubka pole ostrosti (Depth Of Field), Rozptylový kroužek (Circle of Confusion)

Vhodnost použití
Vhodnost nasazení:
•
Nepřeceňovat ale ani nepodceňovat přesnost rozpoznávání
•
Nemusí být možné docílit optima provozních nastavení – i tak může účel víc než naplnit
•
Nenahrazuje otisk prstu, klíče nebo RF ID tag. Vhodně je doplňuje!
•
Negeneruje falešné poplachy pro něco jiného než je lidská tvář
•
Velmi užitečná funkčnost omezení databází ve vymezené hodiny a dny

Integrace
k čemu to použít
Samostatně pracující kamera
•
2x I/O výstup (relé)
•
5 databází (celkem 10 000 snímků), každá databáze může aktivovat I/O výstup podle toho zda chceme pozitivní
nebo negativní vyhodnocení a nebo jen detekci tváře (jakékoliv). Každá databáze je aktivní podle týdenního
časového plánu.
•
Modul detekce tváří posílá události na FTP/NAS/SMTP.
•
Modul rozpoznávání ovládá pouze vnější I/O, neposílá přes FTP data.
Aplikační scénář:
•
víceúrovňová autorizace vstupu - tvář, otisk, RFID, klíč atd.
•
„měkká“ autorizace přístupů - jen tvář
•
zamezení přenosu ID zařízení mezi osobami – automatické upozornění na takové chování nebo přímo znemožnění
vstupu automaticky
•
detekce vpouštění „návštěv“ autorizovanými osobami, především automatizace detekce takového chování
•
pohyb osob jež nejsou v načtené v prostoru kde je v určitou dobu omezený pohyb

Integrace
DSS Express a DSS Pro 7
Kamery napojené Dahua DSS Pro 7 a DSS Express
•
•

centralizovaná databáze tváří, pro kamery řady FR nahráváte tuto databázi do kamery, tzv. „Arm“
kamery nemohou provádět prohledávání databáze dle snímku, funkce podporována jen u řešení pomocí IVSS a IVS.

Aplikační scénář:
•
•
•

komfortní přehled o pohybu tváří – tj. snadná detekce pohybu zaměstnanců v areálech
návaznost na mapové podklady – více kamer s centralizovanou databází – na jedno klinutí vykreslí pohyb osoby podle její tváře
statistiky o pohybu osob pro něž stačí jen krátkodobý záznam především statistiky o pohlaví a věku osob, týdenní reporty atd.

Testováno s DSS Pro 7.002

DSS Express = ZDARMA = 64 kamer, 2 kamery Face Recognition

Integrace s DSS Pro 7

Rozpoznávání tváří
varianty kamer - FR
Box:

IPC-HF8242FP-FR
•

bez objektivu

Dome:

IPC-HDBW8242E-Z4FR
•

objektiv 8~32mm motorizovaný, IR LED 10m

Bullet:
IPC-HFW8242E-Z4FR-IRA-LED
•

objektiv 8~32mm motorizovaný, IR LED 10m

IPC-HFW8242EP-Z20FR-IRA-LED
•

objektiv 6,7~134mm motorizovaný, IR LED 30m

Rozpoznávání tváří
varianty kamer - FD
Kamery s koncovkou –FD
FD = Face Detection
Provádí detekci tváří, neprovádí rozpoznávání!
Stejná skladba kamer jako FR, viz. předchozí snímek.
FD kamery ~70% ceny verzí FR
! Jinak všechny funkce Smart IP kamery
pro popis kapacity nahrávacích zařízení pro Face Recognition nový termín:
Picture Stream – obrázkový proud = umí ho kamera s Face Detection
Vs.
Video Stream – video z kamery = běžná IP kamera

Rozpoznávání tváří
přehled řešení
Samostatně pracující IP kamery: řada IPC-xxx-FR (+ DSS Pro)
11 tváří/s, databáze 10 000, hledání dle atributu

Malé systémy
řada NVR5000-I
24 tváří/s, databáze 100 000, 4x IP kamera / 16x IP kamera s FD, hledání dle fota a atributu

řada XVR8200A-4KL-I
24 tváří/s, databáze 100 000, 4x analogHD (HD-CVI), hledání dle fota a atributu

Střední systémy
řada IVSS7000
20 tváří/s, databáze 100 000, 8x IP kamera / 20x IP kamera s FD , hledání dle fota a atributu

Velké systémy
řada IVSF7000
100 tváří/s, databáze 300 000, až 200~2000 IP kamer s FD, hledání dle videa, fota a atributu

Rozpoznávání tváří
technické rozdíly mezi malými/velkými systémy
Systémy pro se liší i detailností rozpoznávání – výkonnější řešení používají detailnější modelování.

Kroky při rozpoznávání:
1.) rozpoznání tváře v obraze a jeho výřez
2.) určení stupně podobnosti s databází
a) modelování - převedení tváře na vektor čísel
b) předání vektoru natrénované neuronové síti
3.) vyhodnocení vypočítané úrovně podobnosti

Počet modelovaných bodů:

IP kamery –FR
řada IVSS
řada IVS

128 bodů
256 bodů
512 bodů

Pozn. nutnost nastavení použitelného rozlišení (tj. redukce FOV) a nastavení krátké závěrky
diskvalifikuje řadu aktuálně nainstalovaných kamer jakožto zdroje pro rozpoznávání tváří.

Rozpoznávání tváří
AI NVR5000-I
NVR5216-8P-I, NVR5216-16P-I

•

8/16 IP kamer, 1U, 2x SATA III, 8 ePoE, 8/16 PoE 802.3af, 1x HDMI/VGA (jeden monitor)

NVR5432-16P-I
•

32 IP kamer, 1.5U, 4x SATA III, 8 ePoE, 16 PoE 802.3af, HDMI 4k + HDMI/VGA (dva nezávislé monitory)

NVR5832-I, NVR5864-I

•

32/64 IP kamer, 2U, 8x SATA III, HDMI 4k + HDMI/VGA (dva nezávislé monitory)

Společné vlastnosti:
•
Face Recognition
• 4 kanály video stream, 16 kanálů picture stream (tj. –FD kamery), rychlost 24 tváří/s
• 20 databází, 100 000 snímků celkem, databáze přiřaditelné ke kameře
• prohledávání dle fotky (až 8 snímků najednou)
•
16 kanálů perimetrické detekce (10 IVS pravidel každý kanál) - eliminace falešných poplachů díky rozpoznávání zda
detekci IVS spustil člověk/vozidlo nebo něco jiného (jen pro Tripwire a Intrusion)
•
Video Structurization - umožňuje prohledávání detekcí pohybů dle člověk/vozidlo
•
IP kamery do 16Mpix, H.265/H.264

AI NVR NVR5000-I
AI funkce – dostupné přes GUI/konzoli i web
Prohledávání dle vloženého snímku tváře (Smart Search – Face Recognition – Search by Image)
•
dle fotografie v .JPG, vložit k prohledávání můžete až 30 snímků (tj. i snímků stejné osoby)
•
požadované období, číslo kamery (nebo všechny)
•
minimální úroveň shody (Similarity)
Vyhledání ukáže zachycený snímek + okamžitě dostupné video události.

Prohledávání tváří dle parametrů (Smart Search – Face Recognition – Search by Attribute)
požadované období/čas, číslo kamery (nebo všechny)
•
Věk, pohlaví, výraz, brýle, vousy, maska/šátek
Prohledávání záznamu událostí dle Strukturních informací
Detekce osob - oblečení (top, pants, hat), věc na těle (bag, bag style, umbrella), z tváře (age, gender)
Detekce vozidel – barva, model, nápisy, ANPR (SPZ, země), bezpečnostní pás, telefonování
Detekce cyklistů (Non-motor) – barva, typ, počet osob
Perimetr detection
•
přidává k IVS detekcím aktivaci poplachu dle identifikace toho „co se pohlo“, defaultně osoba/vozidlo
Pracuje stejně jako filtr pro velikost min/max., prostě přidán filtr „AI Recognition“
•
detekce motorového a nemotorového vozidla není závislé od SPZ, hledá rozměrové rysy pomocí AI

Rozpoznávání tváří
NVR pro malé a střední systémy
IVSS7008-1T
4x video, 10x picture stream, 10 tváří/s, RAID 8x SATA
IVSS7008-2T
8/20, 20 tváří/s, RAID 8x SATA
IVSS7012-2T
8/20, 20 tváří/s, RAID 12x SAS/SATA
•
128 IP kanálů celkem
•
3 HDMI, 2 VGA

IVSS7016DR-4T
16/40, 40 tváří/s, RAID 16x SAS/SATA
IVSS7024DR-8T
32/80, 80 tváří/s, RAID 24x SAS/SATA
•
256 IP kanálů celkem
•
3 HDMI, 1 VGA
Společné vlastnosti:
•
256 bodů modelu tváře
•
každé 1T = 4x video stream / 10x picture stream, 1ks GPU NVidia Tegra X1
•
1T 10 tváří/s, 2T 20 tváří/s, 3T 30 tváří/s, 4T 40tváří/s
•
schopnost prohledávat DB podle vloženého snímku
•
20 databází, 100 000 snímků celkem, databáze může být vázána na kameru

Rozpoznávání tváří
IVS pro velké systémy
IVS-F7200-P
30 tváří/s, max. 30 FD kamer
•
Intel Xeon E3-1245V5 + NVIDIA Tesla P4
•
RAID 4x SATA
IVS-F7500-1P
100 tváří/s, max. 100 FD kamer
IVS-F7500-2P
200 tváří/s, max. 200 FD kamer
•
Intel Xeon Gold 5120 x2 + NVIDIA Tesla P4 x1/x2
•
RAID 12x SATA
Společné vlastnosti
•
512 bodů modelu tváře
•
prohledávání předloženého videa (tj. nejen snímku)
•
999 databází, 300 000 snímků v aktivní databázi - vyhledává se v ní real-time
•
100Mil snímků ve statické databázi – prohledává se v případě zadání fotky
•
specializované IVS, nejde o NVR, centrální rozpoznávací uzel pro mnoho jiných NVR
Nelze běžné kamery, pouze FD. Uživatelé pracují skrze DSS Pro (není nic jako práce na konzole). Mohou předhodit k rozpoznání fotografie z jiných systém nebo i jen ze
zachycení.

Analogové HD systémy

HD-CVI

•
•
•
•
•
•

HD-CVI = High Definition Composite Video Interface
Autor: Dahua Technology
Verze: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Výrobce čipů: Dahua Technology
existence: cca. 4/2012
začátek prodeje: 9/2013
od začátku verze 720p i 1080p

HD-CVI
Výhody
• Rozlišení
– 720p (1Mpix), 1080p (2Mpix), 1440p (4M, 4Mpix), 2160p (4k, 8Mpix)

• Přenosové cesty
– běžná RG59 kabeláž, dosahy typicky 300m
– CAT5 s baluny, typicky 200m

• Souběžný přenos zvuku a ovládání,
– DVR mají volbu zda se zvuk bere z HD-CVI kamery nebo z analog vstupu
– PTZ přes HD-CVI, OSD kamery přístupné z DVR

• Real-time, bez latence
– jediné řešení pro realtime PTZ
– latenci reálně způsobuje jen výkon DVR či jeho implementace, ne protokol

• Téměř shodná infrastruktura jako u analogu
– minimální problém upgradovat z analogového SD na HD

• Ucelený sortiment
– včetně PTZ kamer

HD-CVI
jak šel čas
2012 Dahua HD-CVI 1.0 720p
2013 Dahua HD-CVI 1.0 1080p
2014 Dahua HD-CVI 2.0
2015 konec SD analogu (CVBS)
2016 Dahua XVR 5-in-1
2016 Dahua HD-CVI 3.0 1440p
2017 Dahua HD-CVI 4.0 2160p

HD-CVI
novinky 2018
• PoC - vestavěné v kamerách a DVR
• 5MP a 6MP rozlišení
• IoT – datová komunikace kamera-DVR

Analogové HD systémy

Power over Coax

HD-CVI
PoC - Power over Coax
•
•
•
•
•
•

napájení kamer po koaxiálním vedení
souběh s video, audio, data
bezpečné napětí do 50V DC
vhodné pro délky do 400m
integrace do kamer a DVR
nejde už jen o prosté napájení, detekční mechanismus jako
PoE 802.3af/at
• 9/2017

HD-CVI
srovnání - předchozí PoC
•
•
•
•

18V DC~48V DC, výstup 12V DC stabilizátor napětí
omezená frekvenční charakteristika, max. 1080p
rovnou konektory 5,5/2,1 samec/samice
od roku 2016, rozhodně nekončí, univerzální pro všechny systémy

Dahua PFM-810
XtendLan CPV-11H
XtendLan CPV-12H

HD-CVI
PoC - Power over Coax
•
•
•
•
•

přenosově podporuje všechny typy HD-CVI až do 4k (8Mpix)
AF, pro kamery „Lite”, max. 6W
AT, pro kamery „Pro”, max. 12W
maximum 15,6W na kameru
DVR s 48~53V DC externím zdrojem

• zapojením non-PoC kamery nic nezkazíte, nic nepoškodíte

HD-CVI
PoC – DVR
XVR5216-4AN-4KL-X-16P
• 2x SATA
XVR5108H-4KL-8P
• 1x SATA
Společné vlastnosti
• HD-CVI do 4k
• H.265/265+/264/264+
• podpora i pro AHD/HD-TVI do 5M
• záznam 4k/7fps, 6M/10fps, 5M/12fps, 4M/15fps, 1080/30fps
• 1x HDMI 4k, 1x VGA
• 48~54V DC externím zdroj
• OS XVR 4.0, DSS-like (IVS,POS, Detekce tváře, Zobrazení, Audio hlášení)

číslo před „P“ = počet připojitelných „Lite“ kamer (6W) na PoC

HD-CVI
PoC – kamery
HAC-HFW1200S-POC
HAC-HDW1200EM-POC
• 1/2,7“ 2Mpix, D-WDR, ICR
• objektivy 2,8mm, 3,6mm, 6mm
• IR 30m

HAC-HFW1200S-POC
HAC-HFW1400S-POC

HAC-HFW1400S-POC
HAC-HDW1400EM-POC
• 1/3“ 4Mpix, D-WDR, ICR
• objektivy 2,8mm, 3,6mm, 6mm
• IR 30m

HAC-HDW1200EM-POC
HAC-HDW1400EM-POC

HAC-HDBW2231R-Z-POC
HAC-HFW2231R-Z-IRE6-POC
• 1/2,8“ 2Mpix, Sony Starvis, ICR
• 2,7-13,5mm, motorizovaný
• IR 60m
• True WDR

HAC-HFW2231R-Z-IRE6-POC HAC-HDBW2231R-Z-IRE6-POC
Kamery mají současně i možnost 12V DC napájení, není to pouze PoC !

HD-CVI
PoC – detaily pro techniky
• detekuje PoC kameru střídáním pulzů 3V, délka ~3s, pauza ~4s, naměříte
běžným voltmetrem
• po zapojení PoC kamery krátce 2V DC, pak 30V~47V DC
• po odpojení PoC kamery ihned 0V
• při zapojení Non-PoC kamery ukončí při video signálu detekci (tj. nestřídá pulzy)
• při zapojení jen zátěže (např. terminátoru 75 Ω) pulzuje (~0,2V, dělič)
• dosahový test: pro 4,6W max. R = 92Ω, ~~ 1,8km RG59

Testováno na na XVR5108H-4KL-X-8P vs. HAC-HFW1400SP-POC, v režimu IR světla. Uvažovaný DC odpor smyčky RG59 50 Ohm/km.

HD-CVI
PoC – detaily pro techniky
•
•
•
•

stačí rezistor 3,3k ~ 6,8kΩ
neřeší zda tam je kamera nebo něco jiného
3,3kΩ = rozezná jako režim AF (6W), 6,8kΩ = jako režim AT (12W)
zkoušeno jeho maximum (režim AT): naměřeno 24,3W než odpojil
(40,5V / 0,6A / 67 Ω)

• nejde přímo o 802.3af nebo 802.3at, má jinou rezistivní signaturu
(ta je 19~26,5kΩ), jinak je mechanismu zcela stejný

Testováno na na XVR5108H-4KL-X-8P

Analogové HD systémy

Rozlišení
5MP a 6MP

HD-CVI 5MP a 6MP
•
•
•
•
•
•
•

představen 5/2018
rozlišení 5MP: 2592x1944, 5Mpix, 20fps, 4:3
rozlišení 6MP: 2880x1920, 5,5Mpix, 20fps, 3:2
žádná komprese
koaxiální vedení, 75 Ω, BNC konektor
přenos dat obousměrně a audia
signál 1Vp-p
2880x1920 = 5529600 = 5,5Mpix
Zmínit: všechny varianty analogových HD jsou variací na NTSC signál.
Pokud jste obeznámeni se strukturou PAL/NTSC signálu uvidíte u všech
analogových HD totéž jen se změněným časováním řádek. Zjednodušeno.

HD-CVI 5MP a 6MP
přenosové trasy

•
•
•
•

přenosové trasy pro 4MP, 5MP, 6MP, 4k jsou stejné
velmi podobné kmitočtové spektrum
koax. kabel RG59: 500m
UTP CAT5E: 350m
Měřeny útlumové parametry – zjištěno, že hodnotu dosahu nelze stanovit z
útlumu kabelu na kmitočtech na max. kmitočtu! Rozhodovací hodnoty útlumu
kabelu jsou cca. mezi 5MHz~20MHz. Důvodem je ekvalizace na přijímači (v
DVR) tj. výrazně větší zesílení vyšších kmitočtů než nižších (rozdíl je >10dB),
mezní změřené hodnoty 18~22dB. Ekvalizace je odlišná pro koax. a UTP – v
DVR ji lze přepnout.

HD-CVI 5MP a 6MP
kmitočtové vlastnosti
S jakým max. kmitočtem uvažovat?
změřeno:
HDCVI 4.0 4k
HDCVI 3.0 4M, 5M, 6M
HDCVI 2.0 1080p

~79MHz
~68MHz
~38MHz

68MHz

HD-CVI 5MP a 6MP
ostatní vlastnosti
•
•
•
•
•
•

lze provádět upgrade kamer po koaxu
detekce režimu HD-CVI automatická
kameru lze nastavit do různých režimů rozlišení HD-CVI
zpětně kompatibilní s HD-CVI 2.0
AHD,TVI podpora u řad XVR obvykle do 5M
mají volbu média mezi COAXIAL a UTP - jde o nastavení ekvalizace, není
zařízení s UTP porty!

HD-CVI
přehled rozlišení
720P = 0.9Mpix @ 25 / 30fps
= 1280 x 720
1080P = 2.1Mpix @ 25 / 30fps
= 1920 x 1080
4MP = 3.7Mpix @ 25 / 30 fps
= 2560 x 1440
5MP = 5.0Mpix @ 20fps
= 2592 x 1944
6MP = 5.5Mpix @ 20fps
= 2880 x 1920
4k = 8.3Mpix @ 12,5 / 15 fps = 3840 x 2160

16:9
16:9
16:9
4:3
3:2
16:9

Volba režimu 25 nebo 30 – podle nastavení PAL nebo NTSC. Nemá s PAL nebo NTSC nic společného, jen následování odlišností Evropa vs. Amerika.

Další formáty v XVR. Nejde o HDCVI typ, jen o kompresní formát H.264/265, vzniklé
jako 1/2 vertikály 4M resp. 4k. Smyslem užití v sekundárním kanálu nebo vyšší fps.
4M-N = 1280x1440 = 1.7Mpix. 4k-N = 1920x2160 = 4.1Mpix.

HD-CVI 5MP a 6MP
použitelnost stávajícího vybavení
Vliv na doplňková zařízení:
Funkční:
– baluny UTP/koax (pasivní) které jsou funkční již pro 4M/4k
– zesilovače VASP12M-H, VASP14H

Nefunkční:
– některé Power over Coax CPV-12H, PFM810

VASP-14H

HD-CVI 5MP a 6MP
kamery
Pro Series
řada 2601
6MP (8 modelů)
• 1/2.9“ 6Mpix (snímač je 3096×2202)
• režimy 6MP, 4MP
• True WDR
řada 2501

Výběr z modelů:
HAC-HFW2601E-A
•
•
•

bullet, IR do 40m
ICR, 3,6mm (2,8mm)
IP67

5MP (12 modelů)
HAC-HDW2501T-A

•
•
•

1/2.8“ 5Mpix
režimy 5MP, 4MP, 1080p
True WDR, Starlight

Lite Series
řada 1500
5M (15 modelů)
• 1/2.7“ 5Mpix
• režimy 5MP, 4MP, 1080p
• D-WDR

•
•
•

dome, IR do 50m
ICR, 3,6mm (2,8mm)
IP67

HAC-HFW1500S
•
•
•

dome, IR do 30m
ICR, 3,6mm (2,8mm)
IP67

Přepínání rozlišení HD-CVI provádíte v OSD (např. volba mezi 6M a 4M).
Volba mezi přenosovými standardy HD-CVI, AHD, HD-TVI a CVBS vyvedeným DIP přepínačem.

HD-CVI 5MP a 6MP
kompatibilita

Jakékoli XVR
podporující HD-CVI do 4k

V nabídce Dahua nenajdete žádná speciální 5MP, 6MP XVR…!

HD-CVI 5MP a 6MP
XVR s podporou 4k
Přehled modelových řad
XVR5104C-4KL-X
XVR5104/08HS-4K
XVR5104/08/16H-4K-x (4 modely)
XVR5208/16AN-4KL
XVR7104/7108E-4Kx
(4 modely)
XVR7104/7108HE-4KL (4 modely)
XVR7208/7116A-4Kx (3 modely)
XVR7816S-4KL-x
(2 modely)
XVR7816L-4KL-x
XVR8208/16A-4KL-x
XVR8816S-4KL-x

Příklad:
XVR5108HS-4KL-X od 3650Kč
• 8 kanál
• 4k HDMI + VGA
• H.265/H.265+/H.264/H.264+
• 1x SATA

Modely s maximální rychlostí záznamu:
XVR7208A-4K-X
XVR7104E-4KL-X
XVR7104E-4KL-B-X
• 4k/15fps, 6M/20fps, 5M/20fps, 1080/30fps

Novinky:
Společné vlastnosti
XVR8816S-4KL-I
• HD-CVI do 4k
XVR8208/16-4K-I
• podpora i pro AHD/HD-TVI do 5M
• Deep Sense tj. s rozpoznáváním tváří
• záznam 4k/7fps, 6M/10fps, 5M/12fps, 4M/15fps, 1080/30fps
• současně NVR, nejméně do 8Mpix
• Videoanalytiky – IVS, Face Detection
• POS podpora
• H.265+/H.265/H.264+/H.264
Upgrade: 4M zařízení 4k kanál. Např. řada HCVR7000-4M
+1 kanál 4k; XVR-8808S +1 kanál 4k; XVR-8816S +2 kanál 4k

Analogové HD systémy

IoT
Internet of Things

HD-CVI IoT
Co je to?
•
•
•
•
•

Rozšíření funkčnosti DVR o sběr a vyhodnocení dat
Rodina produktů vhodně se doplňujících
Nejde o další HD-CVI protokol
především pro segment SMB (Small & Media Business)
představen 5/2018

Web rozhraní XVR

HD-CVI IoT
Výhody, smysl
Využívá již existující datové komunikace v HD-CVI:

• Kamery s vestavěnými čidly (teploty, vlhkosti)
• Kamery s PIR čidlem pro jistější detekci pohybu
• Kamery sloužící zároveň i jako brány na bezdrátová čidla (čidla
krátkého dosahu jsou v blízkosti kamery-brány)
• Přímý sběr z bezdrátových čidel do XVR

PIR čidla
bezdrátová

Siréna
bezdrátová

HD-CVI IoT
Výhody, smysl
HD-CVI kamera s PIR

433/868MHz
XVR
HD-CVI kabel (koax, UTP), 300m – 700m
Dveřní kontakty
bezdrátové

data
HD-CVI Gateway

HD-CVI kamera s měřením teploty

Gateway sbírá data a rovněž pracuje jako detektor pohybu.
Zamezení falešným poplachům, snadná kontrola oblasti s čidly.

HD-CVI IoT kamery
kamery s PIR
MotionEye Series
HAC-ME2802B
HAC-ME1400B-PIR
HAC-ME1200B-PIR
•
•
•
•
•

4k
4MP
1080p

kamera s úhlem ~110o a PIR senzor 110o
PIR na 2~10m
IR LED do 20m
poplachový indikátor
IP67

V XVR nastavíte současně Motion Detection a PIR detekci – poplach nastane pouze v případě
aktivace obou!
Připomínám: MD se procesuje v XVR, tj. možnost nastavení detekční oblasti. PIR poplach přichází od
PIR čidla kamery a jde o celou oblast.

Není 4in1, pouze HD-CVI.

HD-CVI IoT kamery
kamery s PIR
MotionEye Series
HAC-HUM1220A-PIR
HAC-HUM1220A-PIR-W
•
•
•
•
•
•
•

2Mpix, 1/2.9“, objektiv 2,8mm
HD-CVI nebo CVBS (přepínatelné)
kamera s úhlem 100o a PIR senzor 100o
PIR na 2~10m
žádné IR přisvícení
součástí patka, naklápěcí
12V DC jack + BNC video

V XVR nastavíte současně Motion Detection a PIR detekci –
poplach nastane pouze v případě aktivace obou!

Není 4in1, pouze HD-CVI.
https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/4
562/6442

HD-CVI IoT kamery
kamery s PIR, mikrofonem, světlem a sirénou
MotionEye Series - HDCVI Active Deterrence Camera

HAC-ME1200D
HAC-ME2241C
•
•
•
•
•
•
•

1080p
1080p, Starlight 1/2.8“

kamera s úhlem ~110o a PIR senzor 110o
PIR na 2~10m
IR LED do 20m
při poplachu svítí/bliká bílé LED světlo a piští přes vestavěný reproduktor
může pracovat i samostatně bez XVR
vestavěný mikrofon
IP67
V XVR nastavíte současně Motion Detection a PIR detekci – poplach nastane
pouze v případě aktivace obou!

Není 4in1, pouze HD-CVI.

HD-CVI IoT kamery
kamery s teploměrem/vlhkoměrem
LinCa Series
HAC-LC1220T-TH
• 1/2.9“, 2,8/3,6/6mm, IR 20m
• měření teplot -40oC do +60oC (+/- 2oC)
• měření vlhkosti 10%RH do 95%RH (+/- 5% RH)
• nastavení v OSD
• IP67
•
•
•
•

XVR hlídá rozsah teplot/vlhkostí a vytváří poplachy
při překročení limitů
XVR vytváří grafy v reálném čase a z historie
XVR lze použít jako datalogger, ke každému
záznamu na klik lze i přehrání videa, data lze i
exportovat (CSV soubor)
protokolování (poplach + snímek), časosběr

Není 4in1, pouze HD-CVI.

HD-CVI IoT kamery
Gateway
HAC-LC1200SL-W
HD-CVI Gateway camera
• integrovaný AirFly modul
• 1/2.7“ 2Mpix, IR 30, 3.6mm
• nastavení v OSD
• IP67

PFM871A-N1(433), (868)
AirFly Wireless module
• USB 2.0/3.0
• nemá samostatné užití bez XVR, automatická instalace
• samostatně modely pro 433MHz a 868MHz

HD-CVI IoT
AirFly
AirFly
• řešení pro komunikaci s bezdrátovými čidly a bezdrátovými alarmy
• 433MHz a 868MHz ~100m
• proprietální protokol Dahua, „2-way dynamic 128-bit AES encryption“
• 32 zařízení na jeden transciever

VTO2111D-WP(433)
Wi-Fi Villa Outdoor Station

ARD1611-W FAD122A-W
PIR čidlo, 15o kouřové čidlo

DHI-ASL2101S-W DHI-ASL2101K-W
Bluetooth Airfly smart lock
ARD1231-W
PIR čidlo, 90o

ARA10-W
bezdrátová siréna
Kmitočet rozlišen při objednání … např.

ARD1231-W je 433MHz , ARD1231-W(868) je 868MHz.

ARD311-W
dveřní/okenní
kontakty

ARD910-W
čidlo zaplavení

ARD800-W
tísňové tlačítko

HD-CVI IoT
XVR s podporou IoT
Přehled modelových řad
XVR7104/7108HE-4KL (4 modely)
XVR7104/7108E-4Kx
(4 modely)
XVR7208/7216A-4Kx (3 modely)
XVR7416L-4KL-x
XVR7816S-4K/KL-x
(2 modely)

XVR7104/08E-4KL-B-X
• 4/8 kanál HDCVI, 1-9 IP kamer
• 4k HDMI výstup a VGA
• 1x SATA 3,5“ HDD
• bateriově zálohováno (LiPo baterie, 5,2Ah/7,2V), ~1h pro 4 napájené kamery
• výstup 12V DC, předpokládá se napájení kamer skrz XVR
• sledování napětí na kameře, pod 8,5V poplach
• RS485, žádné I/O, vše přes HDCVI IoT/Gateway
• lokální 1x audio-in, 1x audio-out, jinak každý kanál přes HDCVI
• Spot monitor
• 80x150x265mm

Společné vlastnosti
• HD-CVI do 4k
• podpora i pro AHD/HD-TVI do 5M
• záznam plnou rychlostí: 4k/15fps, 6M/20fps, 5M/12fps, 1080/30fps
• současně NVR, nejméně do 8Mpix
• videoanalytiky – IVS, Face Detection
• POS podpora
• H.265+/H.265/H.264+/H.264

Něco jako „XVR IoT“ neexistuje! IoT podpora je podobně přidanou součástí jako funkce pro POS (Point of Sales).

Děkuji za pozornost
Další informace na
www.asm.cz
www.asm.sk
www.100mega.cz
www.dahua.cz
www.planet.com.tw

Technická podpora
www.asm.cz, ftp.asm.cz
podpora@asm.cz

